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 تسرھف

 

 ٨ ............................................................................... مجرتم راتفگشیپ
 

 ١٣ ................................................................................. نایلیویرت ھب
 

 ١۴ ........................................................................... ]فلوم[ راتفگشیپ
 

 ١۶ ..................................................... )نایلیویرت طسوت( لال نھوم تارطاخ
 

 ٢٣ ............................................................. رواشپ ھب یلھد زا – لوا لصف
 یاھتج ،اھگنھن ای سیلاکا ،یرھ ،ھنایدول ،ھلابما ،لانرک ،تپ یناپ ،یلھد زا تکرح

 ،ریگناھج هربقم ،راکش رفس ،وا رابرد ،وا تموکح ،ھگنس تیجنر ،روھال ھب دورو ،ھکیس

 راثآ ،ھلایکینام ،ساتور ھعلق ،ناخ لاداد دنپ کیدزن کمن نداعم ،اھداس ،روھال زا تکرح

 یگژیو ،رواشپ ھب دورو ،سودنا زا روبع ،ودنھ رگشدرگ ،ھلاگرم ،یدنپلوار ،ینانوی-یدنھ

 .نآ یحاون و رھش فیصوت ،هریغو مدرم ،تموکح ،اسور

 

 ٧٠ ............................................... اراخب و خلب ،لباک ھب رواشپ زا ٠ مود لصف
 زرواشک کی ،اھھوک زا ندشالاب ،ربیخ ھقطنم ،لباک دور ای ملع هاش ،رواشپ زا تکرح

 یاھیگژیو ای تیصخش ،رھش فیصوت ،فلو یاقآ اب رادید ،لباک ھب درو ،دابآ لالج ،ناغفا

 ،هریغو میلقا ،دیاوع ،لباک تراجت ،رباب روتارپما هربقم ،لباک مدرم ،ناخ دمحم تسود

 دروم رد تایاور ،قیمع فرب ،ندرگرتش لتوک ،اھهرازھ ھقطنم ،اراخب یارب تمیزع

 ھعلق ،اھنآ دروم رد تایاور ،اسآلوغ یاھھمسجم ،نایماب ،نانیشنراغ ،کاحض روتارپما

 ،نانز ییابیز ،نکش نادند لتوک ،ناغیس ،شکودنھ ،نآ دروم رد تایاور ،ھلغلغ رھش
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 دارم شرازگ ،اجنآ رد فیقوت ،ملخ ھب دورو ،گیب دارم ریم ھقطنم ھب دورو ،کبیا ،نادزد

 ،زدنق زا زنرب ردناسکلا رس رادید ،وا یگیب ناوید یودنھ ،یگدرب ،وا تموکح و گیب

 دورو ،رازم ،تمیزع ،زنرب ردناسکلا رس تشگرب ،لحم تراجت ،ملخ مدرم ،هورگ تاقشم

 ،سوسکا ای ومآ ،اھنمکرت ،ھقطنم ،تمیزع ،تفارکروم یاقآ ربق ،رھش فیصوت ،خلب ھب

 دورو ،اھگیبزوا نازینک ،یشرق ،شابلزق ناگدرب ،تشد رد تاقشم ،ایرد زا روبع هویش

 ،میلقا ،اراخب تموکح ،ناودنھ ،نادوھی ،مدرم راتفر و یگژیو ،رھش فیصوت ،اراخب ھب

 ،اراخب عیانص ،ریزو تسخن ای یگیب شوق ،یماظن یاھورین ،نآ دیاوع ،هاش ،تادیلوت

 .رھش نآ رد نارفاسم ھلماعم

 

 ١٣٧ ................................... تارھ ھب اج نآ زا و دھشم ھب اراخب زا – موس لصف
 یارب تمیزع ،تفارکروم یاقآ ،یجنگروا ،دابآریم رد فیقوت ،ھقطنم ،اراخب زا تمیزع

 ھناملاظ ھلماعم ،وجراچ ،ناسارخ ھب دورو و سوسکآ زا روبع ،یگیر یاھتشد ،دھشم

 دورو ،نادزد ای اھنامالا ،ناگدرب ،نآ دحاو تموکح ،سخرس ،ورم ،ناگدرب اب اھنمکرت

 زا رادید ،نارھت رد سور ریفس لتق ،دھشم مکاح هدازھش ،اضر ماما هربقم ،دھشم ھب

 نداعم ،نیپسک هریحب ھب زنرب ردناسکلا رس تمیزع ،ناچوق رد ازریم سابع هاگرارق

 ریزو ناخ دمحمرای ،رھش ھب ازریم سابع دورو ،دھشم ھب تشگرب ،نادام رد هزوریف

 ،اھهدکشناد ،دھشم فیصوت ،لینکم ناج رس ،سراپ ینونک هاش ازریم دمحم ،تارھ

 ،ریزو تسخن ای وا ماقمیاق ،ازریم سابع ،تبرت ،تمیزع ،هریغو ناگدنشاب ،تادیلوت

 ،دھشم و ناھفصا ،زیربت ات نارھت زا لحارم ،تبرت عباوت ،سراپ شترا یاھتایلمع

 نآ اب وگتفگ ،تارھ هاش نارماک هاش اب رادید ،رھش نآ ھب دورو ،تارھ یارب تمیزع

 ،دھشم ھب دورو ،دابآدومحم ،نایروغ رد فیقوت ،دھشم ھب فلوم تشگرب ،ترضحیلعا

 ھب تشگرب ،هدازھش نآ اب ھجوت لباق یوگتفگ ،ازریم سابع هدازھش طسوت فلوم ندیبلط

 تازاجم ،تارھ نانز ،ناخ قداص ریم ،هرازھ سیئر ناخ دمحمریش هاش اب رادید ،تارھ

 یزاسریسا ،ناشورف هدرب ھناملاظ تازاجم ،رابرد ،ارقف اب ھلماعم ،لوپ یذاخا یارب هاش

 نارفاسم ،اھھعیش ،راھدنق سیئر ناخ لدمحر ھمان ،دش هداتسرف دھشم ھک فلوم ھمدخ
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 تاریمعت ،یماج دجسم ،رفس تخت ،هاگرزاگ رد رومیت هداوناخ هربقم ،هاش اب رادید ،ناغفا

 ،تارھ یناتساب ناھاش تسرھف ،رھش رد ھجوت لباق یایشا ،نآ دیاوع ،تارھ رد ھناریو

 .تراجت و عیانص ،تادیلوت ،تارھ مدرم ،وا هداوناخ و دوجوم هاش

 

 ٢۴۴ ........................................................ راھدنق ھب تارھ زا – مراھچ لصف
 ،نادزد طسوت فلوم تراغ ،ضوح ،ناوج و هزیشود یاھھعلق ،راوزبس ،تارھ زا تمیزع

 ،راھدنق ھب دورو ،کشرگ ،لاوما تفایرد ،هارف یوس ھب یورشیپ ،وا ھچرتفد ندش مگ

 رھش ،اھغاب ،دیشمج راغ ،یلو اباب شیامن ،نآ ناگدنشاب و رھش فیصوت ،اسور اب رادید

 ،نآ میلقا ،راھدنق نارادرس ،رباب روتارپما تاحوتف دروم رد یسراپ ھبیتک ،ھنیز لھچ ،ھنھک

 .ھیلام/ضراوع ،اھھار ،تراجت ،تادیلوت

 

 ٢٧٧ ........................................................... لباک ھب راھدنق زا – مجنپ لصف
 ،ینزغ ،کنرت یایرد ،یخوت سیئر ،کلاوید ،اھیزلغ ،نادزد ،راھدنق زا تمیزع

 دمحم تسود اب رادید ،نسیم یاقآ ،لباک ھب دورو ،دومحم ناطلس هربقم ،رھش فیصوت

 .ناخ

 

 ٢٨٨ ..................................... ھتکلک ھب اجنآ زا و رواشپ ھب لباک زا – مشش لصف
 ،کمدنگ ،نادرگرس یاھناغفا ،کلدگج ،رانچ ھتخوس ،نیزیت ،کاختب ،لباک زا تمیزع

 ،رواشپ ،یناتساب راثآ ،ودنھ یاھتب ،اھھپوتسا ،شوپ هایس ،دابآ لالج ،اھرکشین ،گنتات

 ،ھنایدول ،رسترما ،روھال ،یلیباتیوا و اروچنیو لارنژ ،کتا ،سودنا زا روبع ،مارگب

 .ھتکلک ھب دورو ،دابآ ھلا ،شدوسح نانطومھ طسوت فلوم درس ییاریذپ ،یلھد

 

 ٣١٨ ........................................ لباک ھب تیرومام کی رد ھتکلک زا – متفھ لصف
 یب ،داباجش ،روپنایم ،روپلواھب ،ربرکش یجنگرکش دیرف ھناسفا ،ھنایدول ،ھتکلک زا تمیزع

 ،ضراوع ،تراجت ،ناتلم تادیلوت ،سودنا تراجت ،نشیک ادار تشذگرد ،ناتلم ،تنج یب
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 ناوس ناوید اب رادید ،یشیرق ،ناتلم زا تمیزع ،باجنپ رد یذاخا ،اھرازاب ،اھالاک یاھب

 ،روپناجار ،یرازم یاھچولب ،دنریھ ،لاجدند ،روپراکش ،اھھار ،ناخ یزاغ هرید ،لام

 ،روپثوغ ،اھیدلوب ،لیابق راتفر ،اھیرازم ھقطنم ،توکرمع ،یچولب نابز ،توکناتیم

 ،لزبس توک ،روپریخ ،یکتوگ ،دنس ھب دور و سودنا زا روبع ،ناخ ماریب ،روپراکش

 رد ھناواکجنک شسرپ ،روپلواھب رد ھیناترب تنجا ناونع ھب فلوم لمع ،روپدمحا ،روپناخ

 ورملق ھب تیرومام دورو ،زنرب ردناسکلا رس تیرومام ھب فلوم ندش عبات ،یمالسا نیناوق

 ،دورمج ،رواشپ ھب دورو ،نویناحور یاھهربقم ،فیرش چوا ،باون طسوت ییاریذپ ،روپریخ

 چیووکیو ناتیپاک ،لباک ھب دورو ،ناخ دمحم تسود زا یگدنیامن ،دجسم یلع ،ربیخ لتوک

 .ھلمیس ھب دورو ،لباک زا تمیزع ،ناور گیر ،تارکاذم عطق ،ھیسور تنجا

 

 ٣٨۴ ............................. شترا اب هارمھ روپزوریف و لباک ھب دنس زا – متشھ لصف
 ،ناخ متسر ریم اب وا ھناقفوم تارکاذم ،روپریخ یارب فلوم تمیزع ،سودنا شترا

 ،لباک و ینزغ ھب شترا یورشیپ ،عاجش هاش هداعا و راھدنق شرام ،شترا یاھتکرح

 ،ناتسھوک رد اھتایلمع ،ینارد یروتارپما ناشن ،لباک ھب دورو ،ناخ دمحم تسود رارف

 ،وا تاقشم ،فلوم تارطاخم ،زنرب ردناسکلا رس لتق ،لباک رد شروش ،ریما یمیلست

 زا رارف ،وا تیقفوم ،ناخ دمحم حالس و اسور اب ناریسا ییاھر یارب وا یفخم تارکاذم

 یاھورین جورخ ،رھش رد تالماعم ،کالاپ جروج رس طسوت لباک هرابود لاغشا ،نادنز

 لمع ،روپزوریف رد لک رادنامرف طسوت دابآ لالج ناگداپ ییاریذپ ،روھال ھب دورو ،ھیناترب

 .یلع تماھش ھنادنمتواخس

 

 ٣٩۶ .......................................................... دنلگنا ھب ھنایدول زا – مھن لصف
 ...ناخ دمحم تسود اب رادید ،ھنایدول ھب دورو
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 مجرتم راتفگشیپ
 

 رد ار )١٨٧٧ – ١٨١٢( یریمشک لال نھوم راثآ و یگدنز ھک اتپوگ مار یرھ لوق ھب

 ،تسا هدیسر رشن ھب روھال رد ١٩۴٣ رد و تسا ھتشون یسیلگنا نابز ھب ھحفص ٣٩٠

 یوجشناد یریمشک نیتسخن ،رابتعااب فلوم ،هاگآ تامولپد ،گرزب رگشدرگ کی لال نھوم

 وا .تسا هدید شزومآ ناتسلگنا رد شرتخد ھک دشاب یدنھ نیتسخن دیاش و یسیلگنا نابز

 ،ناتسکرت ،ناتسناغفا ،باجنپ قیرط زا و دومن زاغآ یگلاس ١٨ نس رد ار دوخ یاھرفس

 ،دنلتاکس ،دنلگنا ھب رصم قیرط زا سپس و دومن ندید سراپ و ھنایم یایسآ ،ناسارخ

  .درک رفس ینمرج و میجلب ،دنلریا

 

 وا یسراپ شناد .درک اطعا ار دیشروخ و ریش ناشن شیارب سراپ هدازھش سابع ازریم

 ناخ لدمحر رادرس مارتحا دروم راھدنق رد .تفرگ رارق تارھ هاش نارماک نیسحت دروم

 تیجنر ھجاراھم .داد ار ینارد یروتارپما ناشن شیارب عاجش هاش .تفرگ رارق راھدنق مکاح

  ...درک اطعا یراختفا تعلخ و ھیپور ۵٠٠ شیارب ھگنس

 

 .دوب )مود ملاع هاش( لوغم رابرد رد یلاع ماقم یاراد مار ینام تیدناپ وا گرزب ردپ

 وا تمدخ رد رواشپ ھب نوتسنفلا تیرومام رد )ھگنس دوب یار ای( تان مارب یار شردپ

 هدیدشزومآ یدنھ نادرگاش نیتسخن زا یکی و دناوخ سرد یلھد هدکشناد رد لال نھوم .دوب

 .دوب یسیلگنا باصن رد

 

 یروآعمج ھفیظو ،دوب یقرش دنھ ینپمک تمدخ رد ھک زنرب ردناسکلا رس یارب ١٨٣١ رد

 وا یسراپ یشنم لال نھوم و دش هداد نیپسک و سودنا نیب یاھروشک هراب رد تامولعم

 هدناوخ یسراپ یشنم ھک دادیم حیجرت وا ،دوب یشنم وا یمسر ناونع ھکنآ اب .دیدرگ نییعت

 ھب یتارابختسا/یماظن و یسایس تامولعم یروآ عمج تھج لال نھوم اب اجکی زنرب .دوش
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 ١٨٣١ ربمسد( تفای ھمادا لاس ود زا شیب ھک دنتخادرپ سراپ و ھنایم یایسآ ات ترفاسم

 دور رد یراجت رومام ناونع ھب سپس .دندش یمیمص ناتسود مھ اب و )١٨٣۴ چرام –

 سپس و )١٨٣٨ – ١٨٣٧( لباک ھب زنرب تیرومام رد و )١٨٣۶ – ١٨٣۴( دومن رفس دنس

  .دوب وا یارمھ )١٨۴٢ – ١٨٣٨( لباک ھب یشکرکشل رد

 

 ییازسب تیمھا زا ھک درک پاچ ار دوخ ھمانرفس ١٨٣۴ رد اراخب زا تشگرب رد وا

 ناتسناغفا و دنس دادتما رد شیاھرفس یفاضا شرازگ اب وا رثا سپ لاس ١٢.دوب رادروخرب

 ار لباک ریما ناخ دمحم تسود یگدنز نامز نیع رد وا .دیسر رشن ھب اپورا زا دیدزاب و

 .دیناسر رشن ھب دلج ود رد

 

 – ١٨٣٨( سیلگنا – ناغفا لوا گنج نایرج رد زنرب یسایس نواعم ناونع ھب نھوم

 ریما ناخ دمحم تسود یگدنز و تشاد  گنج نیا رد هدمع شقن وا .دوب لباک رد )١٨۴٢

 لتق ھب ١٨۴١ رد ھک زنرب فالخرب .تسا گنج نآ رد لوا تسد عبنم ھک تشون ار لباک

 .دادیم شرازگ ھتکلک ھب ار لباک ثداوح ،یرجات ھناخ رد هدنھانپ ناونع ھب وا ،دیسر

 مایلیو رس هژیو ھب و یسیلگنا نارسفا دروخرب زا یوق و مھم تاداقتنا لماش وا یاھشرازگ

  .دوب نوتسنفلا مایلیو و نتانکم

 

 و رصم ھب یئبمب زا ١٨۴۴ رد .درک رفس اپورا ھب سیلگنا – ناغفا لوا گنج زا سپ وا

 وا مھس رد ھیناترب فرط زا بسانم شاداپ مدع تلع ھب وا ھک دوشیم ھتفگ .تفر ھیناترب

 و مھبم یهزادنا ات شا یگدنز نیسپ یاھلاس .دش ھتسشنزاب یگلاس ٣٢ رد لوا گنج رد

 رد ١٨٧٧ رد و درک جاودزا مگیب یردیح اب ١٨۵٧ رد .تسا هدوب یلام تالکشم یاراد

 ترفاسم« یاھمان ھب روھشم رثا ود ،تالاقم دادعتکی رب دوزفا لال نھوم .تشذگرد یلھد

 و گرزب ھیناترب زا رادید و تارھ و اراخب ،خلب ات ناتسکرت و ناتسناغفا ،باجنپ رد

 طسوت ھک دلج ود رد[ »لباک ناخ دمحم تسود ریما یگدنز« و ]دوجوم رثا[ »ینمرج
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 و پاچ ندنل رد ١٨۴۶ رد ود رھ ھک دراد ]تسا هدش ھمجرت نایمشاھ هللا لیلخ دیس بانج

 .دنا هدش رشن

 

 یلھد زا« وا رفس حرش لوا لصف .تسا لصف ١٠ لماش )١٨۴۶ پاچ( ینونک ھمانرفس

 ١٨٣٢ یرونج ١٨ رد و هدومن تکرح روھال زا ١٨٣١ ربمسد ٢٣ رد وا .تسا »لباک ھب

 ٢۴ رد .دھدیم حرش ار ھگنس تیجنر تموکح و روھال فاصوا و دسریم روھال ھب

 .دوشیم رواشپ دراو ١٨٣٢ چرام ٢٠ رد و هدومن تکرح روھال زا ١٨٣٢ یرونج

 .دنکیم نایب ار رواشپ نارادرس یاھ یگژیو و رواشپ فاصوا

 

 ١٨٣٢ لیرپا ١٩ رد وا .تسا »اراخب و خلب ،لباک ھب رواشپ زا« وا رفس حرش مود لصف

 یاھیگژیو و لباک عاضوا .دوشیم لباک دراو یم ٢ رد و هدومن تکرح رواشپ زا

 مان ریز شرگید باتک رد نوچ( دھدیم حرش )ھصالخ ھنوگ ھب( ار ناخ دمحم تسودریما

 ھب لباک زا یم ١٨ خیرات ھب .)تسا هداد ماجنا ار راک نیا »دمحم تسود ریما یگدنز«

 وا .تسا هداد حرش ار نآ یاھھمسجم و نایماب مدرم عاضوا .دنکیم تکرح اراخب یوس

 هدش جراخ ناتسناغفا زرم زا ،نایماب کیدزن ،طابر قآ لتوک زا روبع زا سپ ھک دیوگیم

 یم ٣١ رد وا .تسا گیبدارم ریم تموکح یورملق ھک )٩۵  ص( دیدرگ ناتسکرت دراو و

 ،)دھدیم حرش لامش رد اھنآ ملاظم و اھگیبزوا تموکح یگنوگچ زا( هدیدرگ ملخ دراو

 رد نآ زا روبع اب و هدیسر ومآ رانک ھب نوج ١۶ رد ،هدش رازم دراو نوج ١٠ خیرات ھب

 یگنوگچ و مدرم ،اراخب عاضوا( دوشیم اراخب دراو ١٨٣٢ نوج ٢٧ خیرات ھب نوج ١٧

 .)دھدیم حیضوت لصفم ھنوگ ھب ار اجنآ تموکح

 

 یالوج ٢١ رد .تسا »تارھ ھب اجنآ زا و دھشم ھب اراخب زا« وا رفس حرش موس لصف

 عاضوا ،هار تاقشم( دوشیم دھشم دراو ربمتپس ١۴ رد و هدومن تکرح اراخب زا ١٨٣٢

 ربمتپس ٢٩ خیرات ھب زنرب ردناسکلا .دھدیم حیضوت الصفم ار سراپ هاش رابرد و دھشم

 .)١۵٩ ص ،دوریم نیپسک هریحب یوس ھب و هدش ادج شناھارمھ و نھوم زا دھشم رد
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 تختیاپ ،تارھ دراو ربمسد ٣٠ رد ،هدومن تکرح دھشم زا ١٨٣٢ ربمسد ۵ رد لال نھوم

 یروربف ۴ رد رگید راب( دنامیم تارھ رد هام ٧ دودح و هدیدرگ تارھ هاش ،نارماک

 یلصفم حرش .)ددرگیم رب تارھ ھب ١٨٣٣ چرام ١۶ رد سپس و ھتفر دھشم ھب ١٨٣٣

 هاش فرصت رد هارف ،دیوگیم وا( دراد نآ ینونک و ھتشذگ ناھاش و تارھ عاضوا زا

 .ناسارخ ھن ،تسا ناتسناغفا طوبرم ھکلب ،دوشیمن تارھ روشک لماش اما ،تسا نارماک

    !)٢۴٠ ص

 

 زا ١٨٣٣ یالوج ٢۵ رد وا .تسا »راھدنق ھب تارھ زا« وا رفس لاح حرش مراھچ لصف

 دوشیم ناغفا لقتسم نارادرس زکرم ،راھدنق دراو تسگا ٢۵ رد و هدومن تکرح تارھ

 تالحم ریاس و ھنیز لھچ رد »رباب یسراپ ھبیتک« لومش ھب ار نارادرس نیا عاضوا(

 .)دھدیم حرش راھدنق یندید

 

 راھدنق زا ١٨٣٣ ربوتکا ٢٠ رد وا .تسا »لباک ھب راھدنق زا« وا رفس حرش مجنپ لصف

 دراو ربمون ۵ خیرات ھب ،ربوتکا ٣٠ رد نآ فاصوا و ینزغ رادید زا سپ و هدومن تکرح

 .دوشیم لباک

 

 ربمون ٢١ خیرات ھب .تسا »ھتکلک ھب اجنآ زا و رواشپ ھب لباک زا« وا رفس حرش مشش لصف

 ٧ رد رواشپ زا .دوشیم رواشپ دراو ١٨٣٣ ربمسد ٩ رد و هدومن تکرح لباک زا ١٨٣٣

 دراو ١٨٣۴ چرام ٧ رد ،هدنام روھال رد یرونج ٢٨ ات ،هدومن تکرح ١٨٣۴ یرونج

 .دوریم ھتکلک ھب نآ زا سپ و هدیدرگ یلھد/ھنایدول

 

 دنس دور رانک رد یتراجت تیفورصم و لباک تیرومام ھب وا نتشامگ دروم رد متفھ لصف

 هارمھ لباک ھب دنس زا وا رفس رصتخم شرازگ متشھ لصف .تسا اھچولب قطانم و سودنا ای

 ،مھن لصف .تسا لباک تخت رب عاجش هاش هداعا و لباک ھب راھدنق هار زا ھیناترب شترا اب

 .تسا ینمرج و دنلریا ،دنلتاکس ھب دنلگنا زا رفس ،مھد لصف و دنلگنا ھب وا رفس
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 رخآ لصف ود ھمجرت زا و دوش تاعارم نتم لصا ات تسا هدش ششوک رضاح ھمجرت رد

 مدع تلع ھب ،تسا ینمرج و دنلریا و دنلتاکس )مھد( و دنلگنا ھب رفس یواح ھک )مھن(

  .تسا هدش رظنفرص ،روشک لیاسم اب نآ طابترا

 

 لیاسم زا یپسچلد تیاھن تاشرازگ هدنریگربرد لال نھوم ھمانرفس ،دوشیم هدید ھک یروط

 ،رواشپ تاحالطصا و روشک میھافم دننام( ١٩ هدس رد نآ یھنیشیپ و روشک یخیرات

 یاھتموکح/قطانم ناونع ھب هریغو راھدنق ،تارھ ،ناتسکرت ،ناسارخ ،ناتسناغفا

 اھرھش ،قطانم یداصتقا/یسایس عاضوا و یموق بیکرت ،مدرم یگدنز یگنوگچ ،)لقتسم

 دروم رد یبلاج تاکن .تسا هدرک روبع اھنآ زا لال نھوم ھک تسا یاھهدکھد و

 نامکاح ملاظم و اھهار ینماان ،رفس تالکشم ،مدرم یگدنز هویش ،فلتخم ماوقا یاھیگژیو

 ھمھ یارب )یفاضا یاھهرصبت نودب( ار گنسنارگ رثا نیا ھعلاطم ،نآربانب .دراد اھنآ

 .منکیم ھیصوت ادیدش روشک خیرات نادنمقالع و ناتسود

 

 داز لعل              

 ٢٠٢٢ ربوتکا ،ندنل
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 نایلیویرت ھب
 

 یاھتذل مامت ھک تسا یتسود یارب نم یبلق تبحم و مارتحا ،ینادردق رب یتابثا رثا نیا

 هارمھ شدوخ اب ارم ،یناوج رد نم شزومآ رب نوزفا ھک یسک :متسھ وا نویدم ار ایند

 ناھارمھ رتشیب ھک یلاح رد ،میامن لمع و منک رکف درم کی دننام ھک تخومآ میارب .درک

 نآ زا سپ ھک یسک .دندوب شزومآ لوغشم ،دوب هدرک داجیا وا ھک یفنص رد زونھ نم

 یدعاسم رظن ،منکیم ساسحا نونکا« :درک زاربا میارب ریز ھلمج دنچ رد ار دوخ تیاضر

 رفس اب یھارمھ رد ار وت ھک دش ثعاب ابقاعتم و متشاد رسپ کی ناونع ھب وت دروم رد ھک

 شخب تیاضر میارب و هدوب ریذپ ھیجوت الماک نآ ھجیتن ،منک باختنا زنرب ردناسکلا رس

 ار ھنادنمتفارش و دیفم ھفرح کی ات ماهدوب نم وت یزاساناوت یھلیسو ھک منک رکف ات تسا

 .»دینک عورش

 

  لال نھوم      

 ١٨۴۶ چرام لوا ،ندنل
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 ]فلوم[ راتفگشیپ
 

 نابز رد نم یشزومآ هرود ھک میوگب مھاوخیم مدرم ھب دوخ یاھرفس رتفد ھیارا رد

 اھنآ بسانمان دربراک و یحالطصا تاھابتشا مراودیما ،نآربانب .دوبن تدمزارد یسیلگنا

 تروص ھب متسناوتن دوخ شزومآ هاتوک هرود رد یتح .دوش ھتشاگنا هدیدان ناگدنناوخ طسوت

 نآ لیلد .مشاب ھتشاد مزال ھجوت دوخ یاھسرد ھب و موش رضاح هدکشناد/جلاک رد مظنم

 طسوت دنموربآ کالما زا ندش مورحم و فالسا یفاک و تحار لیاسو زا یناھگان تارییغت

 نانخس اب ناشیرپ طیارش و راوشد تیعضو نیا نایرج رد نایلیویرت یاقآ[ دوب تلود

 رد الاح ھچ رگ ھک درکیم تیامح نم زا یبیج لوپ اب یھاگ و هدننکمرگلد و ھناتسود

 هدکشناد ھب ارم ھکنیا زا شیپ وا .مرازگساپس اقیمع اما ،مراد رارق یرتھفرم تیعضو

 ھک ییاج ات ناھج رد نم تیقفوم یاقترا رب ینبم یدنس مھ و داد نم ھب سرد دنچ ،دتسرفب

 .]دوب شناوت رد

 

 یرادھگن زنرب ردناسکلا رس موحرم اب ناتسکرت یاھرفس رد ھک ار رثا نیا زا یشخب

 دوب هدنامن شورف نودب نآ یھخسن کی یتح ھک اجنآ زا اما .مدومن رشن دنھ رد ،مدرکیم

 میاھرفس دیدج شرازگ رد ار نآ تسا رتھب مدرک رکف ،دشیم تفای ناتسلگنا رد تردن ھب و

  .منک ھفاضا دنس دور فلتخم یاھرازاب رد یناگرزاب یاھشرازگ و یرازم ھقطنم رد

 

 دوجو ناتسناغفا رد ام عیاجف هراب رد یزیچ چیھ رثا نیا رد ھک دیامن تریح هدنناوخ دیاش

 هدامآ لاح رد نونکا ھک دوشیم رھاظ یرگید رثا رد ھتفگان تالماعت نآ زا یتیاور .درادن

 .تسا یزاس

 

 زین نایلیویرت یاقآ و مدرک ھصالخ ،دوب هدش رشن البق ھک ار ھچنآ زا یدایز شخب نم

 بلاج ھک تشاد دوجو یدایز تاراھظا ،ود رھ رد .تسا هداد ماجنا یاھراصتخا و تارییغت
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 زگرھ البق و ماهدرک یسررب ار اھنآ مدوخ ھک تسا یاھشخب یواح نم ریسم ھشقن .دوبن

 .مدوب هدومیپ ھن ار اھنآ

 

 لد یھت زا .ماهدرک لقن ار ناش یاھھمان و هدومن رکذ ار اھمناخ و نایاقآ زا یخرب یماسا

 تسا نکمم ھک مداد ماجنا یرطاخ ھب ار راک نیا .متسھ اھنآ نویدم و هدرک رکشت اھنآ زا

 و ندمتم روشک نیا رد ھک دننک لصاح نانیمطا قیرط نیا زا و دنناوخب ار اھنآ ایسآ مدرم

 ھک دنراذگیم رانک ار ھشیدنا نیرت ھنالداعان و دنوشیم رادروخرب ینابرھم زا زاون نامھم

 .دنریگیم رارق مارتحا دروم ھن و دنوشیم تیامح ھن اپورا رد اھھبیرغ

 

 یریمشک لال نھوم          

  ،ریوکس رتسچنام ،تیرتس جروج ۴

 ١٨۴۶ چرام لوا ،ندنل      
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 لال نھوم تارطاخ
  نایلیویرت طسوت

 ھب شیاھرفس زا لال نھوم تیاور رب یراتفگشیپ ناونع ھب ١٨٣۴ لاس رد ادتبا شخب نیا

 .دش رشن ھتکلک رد زنرب ردناسکلا رس موحرم اب یھارمھ رد هریغو اراخب

+  +  + 

 روتارپما رابرد رد ھک تسا ریمشک لھا مار ینام اجار رسپ ،ھگنس دوب یار رسپ لال نھوم

 نآ نانکاس زا یار ،شردپ .دندوب یھجوت لباق کالما و الاب یھبتر یاراد یلھد دیقف یاھ

 ھب نوتسنفلا تراوتستنوم یھارمھ راختفا ،یسراپ یشنم ناونع ھب .دوب یناتساب رھشنالک

 اب یکدوک نارود نامھ زا یتح تارطاخ نیا عوضوم ھک یھارمھ نانچ ،تشاد ار رواشپ

 رد یسراپ یداع شزومآ زا سپ لال نھوم .دش زاغآ قطانم نآ روما رد یدنمقالع نتفرگ

 ھتخومآ یسیلگنا یرادقم ھتکلک رد هاتوک تماقا زا ھک دش یفرعم نم ھب شردپ طسوت ،ھناخ

 ھب ھک دتسرفب یسیلگنا فنص ھب نتسویپ یارب ار شرسپ ھک تفریذپ لیم لامک اب و دوب

 .دوب هدش داجیا یلھد یسراپ هدکشناد رد یگزات

 

 رد ھک کچوک فنص نیا .درمشن راوخ و دنکن ریقحت ار کچوک یاھزیچ سکچیھ راذگب

 نانکاس زا یرامش ھناطاتحم یاھتفلاخم و یلھد یھتخومآ شناد نانکاس یاھرخسمت نایم

 یھتسھ اما .تشاد رفن شش اھنت شداجیا زا سپ ھتفھ نیدنچ یارب ،دش داجیا ییاپورا

 اھنت .دھد رییغت ار ایلع دنھ مامت یقالخا ھصرع دوب رارق شرھاوظ مامت اب ھک دوب یمتسیس

 ناناوج نیرت قاتشم و نیرت شوھ اب زا یدایز رامش ھنالاس و درذگیم هرود نآ زا لاس جنپ

 شزومآ لابند ھناقاتشم ،دنوشیم رفن دصیس لقادح رضاح لاح رد ھک طسوتم و الاب تاقبط

 دھاوخ لیکشت دیدج یشزومآ ناملعم و نایماح زا نانچنآ هدنیآ لاس دنچ رد .دنا یسیلگنا

 یناتساب یاھمتسیس ناوریپ زا یدودعم نایمرد زج ھب .دنک ادیپ یعطق یرترب دیاب ھک دش

 علخ اھیزروضرغ و بصعت ،دننکیم ینیب شیپ ار یراج دنور ریذپان بانتجا بقاوع ھک

 رگید ھک ذوفن و ھبتر یاراد یاھیدنھ ھک تسا هدش یلم نانچ شبنج نیا و دناهدش حالس
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 تسد رد عوضوم نیا نتفرگ ھب ،دنامب اھییاپورا رایتخا رد یراصحنا ریسم دنھاوخیمن

 هدکشناد کی داجیا یارب یرازبا عادبا ریگرد ھظحل نیا رد اھنآ و دناهدرک عورش دوخ

 تسدب یبوخ یسیلگنا شزومآ ناش نادنزرف نآ رد ات دنا ھلحم نآ ناوج فارشا یارب ادج

 .دنشاب طابترا رد ھعماج تاقبط ریاس اب ھکنیا نودب ،دنروآ

 

 مک اج ھمھ زا یلھد ھک میروآ دای ھب رگم ،درکن ینادردق ناوتیمن ار رییغت نیا تیمھا

 بصعت مکحتسم رگنس افاصنا اج نیا .دوب گرزب شیامزآ نینچ یارب ھنیمز نیرتدیما

 دجاسم ،»امکح و اھیولوم« ناملاع هوبنا ،هاش رادتقا و تیصخش ھب یتقو .دوب یمالسا

 متسیس ھب دامتعا و مارتحا یثرا یاھنمجنا ،ھمھ زا رتالاب و یمومع تافیرشت و ددعتم

 یشالت نینچ ھک دیسریم رظن ھب ،دشیم ھتسیرگن نآ ھب یمالسا تختیاپ رد ھک یمالسا

 ،لاح .دنکیمن دشر کاخ نیرتھب رد زگرھ افوگش تخرد کی ،لاح نیا اب .دشاب هدوھیب

 تشابنا اب اھنت اھلاس نایرج رد ھک هدش مکحتسم و بوخ نانچ یسیلگنا نابز شزومآ

 زا سپ .دنک ضیوعت ار یرگید متسیس رھ دیاب ،یدیدج شالت چیھ نودب و دوجوم لیاسو

 رب طورشم ،میوش یزوریپ زا دیمون یلحم چیھ رد دیابن ام ،داد خر یلھد رد ھک یتاقافتا

 .دندرگ تیادھ بوخ کرد اب و دنوش ظفح تماھش اب اھشالت ھکنیا

 

 و لال نھوم خیرات نیب رد ھطبار نداد ناشن رطاخ ھب ار ام ،ناگدنناوخ ھک مینکیمن رکف

 .تسا هداد خر ناھج رد نونک ات ھک دننک تمالم یقالخا تارییغت نیرت گرزب زا یکی زاغا

 رابتعا نودب ار راک نیا وا و تسا دیدج متسیس تالوصحم نیتسخن یھلمج زا لال نھوم

 ھک دوب قوف کچوک فنص نامھ زومآ شناد شش زا یکی وا .تسا هدادن ماجنا یمک

 یشناد و یقالخا دیدج متسیس و دیدج تایبدا ناداتسا ھک ینامز ،دوب دھاوخیمارگ شتارطاخ

 زا زراب ھنومن کی ناونع ھب ھک یتقو و دنسرب رفن اھنویلم ھب ،دنا ھتفای مسجت نآ رد ھک

 ماجنا ریقح و فیعض نانچ ارھاظ لیاسو اب یمیظع تارییغت ھک دوش لقن دنوادخ تیشم

 ]روھال یسایس رتفد رد »یشنم ریم« ای یسراپ دشرا یشنم الاح[ یلع تماھش .دوشیم

 ھتکلک مدرم و دھدیم شزومآ ناگیار تروص ھب ھنایدول ناناوج یارب ار یسیلگنا نابز ھک
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 نشیرکمار .تسا رفن شش نآ زا رگید یکی ،دنکیم مرگرس لحم نآ بلاج رابخا اب ار

 ھکنآ اب نشیرکمار .دنا یلھد رد ردام ھسسوم ناملعم نونکا زین داشرپویش و لال رھاوج

 الاح و تشاد دوخ نایاتمھ نایم رد ار تفرشیپ نیرت گرزب و نیتسخن ،تسین روھشم دایز

  .دوشیم هاگن ھناصلاخ تبحم و مارتحا ساسحا اب دوخ قباس ناراکمھ طسوت

 

 یسیلگنا هدکشناد کی داجیا ھب رجنم یسراپ هدکشناد رد یسیلگنا فونص رامش شیازفا

 ناتساد نامرھق .دنتشاد شنادرگاش نیب رد ار لوا ماقم شیاقفر و لال نھوم ھک دش ھناگادج

 راتفر لیلد ھب اتدمع تدم نیا رد و درک لابند اجنیا رد لاس ود دودح ار دوخ شزومآ ام

 تاقباسم رد ھشیمھ نشیرکمار .دوب زیامتم دوخ یاعدا یب یاھراتفر و میالم و ھناتسود

 لال نھوم دننام یریثات نانچ مادک چیھ اما ،تفرگیم یشیپ وا زا یدودح ات یرکفنشور

 نازیم ھب دیاش یرگید نادرگاش .تشاذگن ،دنتخانش یم ار اھنآ ھک یناسک ھمھ لد رب

 ار اھنآ تبحم لال نھوم اما ،دندرکیم بلج ار هدکشناد ناگدننکدیدزاب مارتحا یرتشیب

 لیدبت یناھج بوبحم ھب ار وا ،شاھیاریپ یب و هداس یاھراتفر و یعیبط فطل .درکیم بلج

 .درک

 

 .دش یلھد دراو ،تسین ھنافساتم الاح ھک یکلم تامدخ زا دلاریج زتیف یاقآ ،هرود نیا رد

 لال نھوم .دندش رگیدکی راکمھ لال نھوم و وا یدوز ھب و درک دیدزاب هدکشناد زا وا

 ھب وا .دش انشآ ]موحرم زنرب ردناسکلا رس[ زنرب ناوتس اب دوخ ھناخ رد راب نیلوا یارب

 درک داھنشیپ دیقف کنیتنیب مایلیو درال ھب و تشگ هاگآ نھوم هژیو یاھیگتسیاش زا یدوز

 .دربب دوخ اب ھنایم یایسآ قیرط زا یرفس ھب یسراپ یشنم و هارمھ ناونع ھب ار وا ھک

 

 دعب ھب هرود نآ زا .دیمان لال نھوم یمسر ھفرح ار نآ ناوتیم ھک دوب یزیچ نآ زاغآ نیا

 وا تفرشیپ لحارم قیقد یبایدر یارب یتصرف ھک تشاد روضح مدرم عمج رد ردق نآ

 یاج رب دوخ زا یدعاسم هرطاخ ،دوب لغاش ھک اج رھ مییوگب ھک سب نیمھ .درادن دوجو

 شخب نایاقآ رد ھک دنتشاد راظتنا یعیبط ھنوگ ھب رود یاھروشک نایموب .تسا ھتشاذگ
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 داجیا یتفگش چیھ اھنآ یاھدرواتسد و شزومآ .دنبایب یرترب یاھیگتسیاش ،هورگ ییاپورا

 کرت ار دوخ یردام روشک زگرھ ھک یلھد ناوج نکاس ،لال نھوم ندید اما ؛درکیمن

 شزرا زا ھک یدرف ناونع ھب ار دوخ و دوب بسچلد تامولعم نانچ یاراد و دوب هدرکن

 اھنآ .دوب روآ بجعت اھنآ یارب ،دوب رادروخرب ییاعدا یب نامز نیع رد و یھاگآدوخ

 نیرتالاب رد ترشاعم یارب ییاپورا شزومآ هداس ریثات ریز هرابکی ھک دندید یم ار یدرف

 زیامتم تیعمج زا تسناوتیمن یرگید طیارش رد ھک یصخش .تسا هدش گرزب ھعماج

 ھب و )دیسریم رظن ھب رصح و دح یب اھنآ رظن رد ھک( شتامولعم تعسو لیلد ھب ،دوش

 و تبحم دروم ،درکیم غالبا اھنآ دوخ نابز ھب و اھنآ یارب وا ھک یهدیدنسپ یاھهویش

 اھشیامزآ ھمھ زا شیب ھک دوب ام تلم یزوریپ ،تیعقاو رد نیا .تفرگ رارق تیبوبحم

 ماجنا یارب لال نھوم دوجو رد ار دوخ یگتسیاش ام .دیشخبیم یعقاو رابتعا ام یارب

 تابثا ھب دنس دور یاروام ناملسم یاھتلم ھب دنھ ینیرفآزاب ینعی گرزب تیرومام

 ام یارب ھک میتسھ یقالخا رییغت کی داجیا ھب رداق ھک میدرک دعاقتم ار اھنآ ام .میدناسر

 ام روشک تقایل لال نھوم ھک تفریذپ دیاب نیاربانب .تسا یزوریپ رھ زا رت مھم تیاھن یب

 .دراد ار

 

 هدازھاش ناشن ھب ازریم سابع هژیو ھجوت اب لال نھوم ھک دنامن ھتفگان زین ییزج دراوم

 یادا یارب شرابرد ناگرزب ھمھ رطف دیع گرزب زور رد .دش رختفم سراپ تنطلس دیقف

 لال نھوم ھک دندوب دونشخ لیم لامک اب و دندوب هدش رضاح ترضحیلعا بانج ھب مارتحا

 و دیسر نایاپ ھب ھیلوا مسارم یتقو .تسا مسارم نآ رد روضح دھاش ،هژیو توعد اب

 زا و درک لال نھوم ھب ور ترضحیلعا ،دنتفرگ یاج رابرد رد ایادھ میدقت زا سپ فارشا

 هوکش اب دناوتیم ھگنس تیجنر رابرد ایآ ،تسا هدید ار ]رابرد[ ود رھ وا نوچ ،دیسرپ وا

 و مظن هاگن زا دناوتیم ھکیس شترا ایآ و دنک تباقر ،دنیبیم دوخ ربارب رد ھچنآ تمظع و

 خساپ تیعطاق اب اما ،عضاوت اب لال نھوم ؟دوش ھسیاقم ترضحیلعا نازابرس اب تماھش

 یتح و تسا هدش ھتخاس یریمشک یاھلاش زا ھگنس تیجنر ھجاراھم رابرد رداچ ھک داد

 رادرس رگا ،وا شترا ھب طابترا رد .تسا هدش فینصت اھب نارگ داوم نامھ زا زین نآ شرف
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 ،درکیم روبع سودنا دور زا ناغفا تادحرس رد ھگنس تیجنر داتس سیئر ،ھگنس یرھ

 بقع زیربت رد دوخ تموکح یلصا دھم ھب ھک دشیم لاحشوخ یدوز ھب ترضحیلعا

 یردق ھب ،دش ھیارا نآ اب ھک ینایب نحل و دشیم روصت خساپ نیا رد ھک ینانخس .تسشنیم

 روطخ یسک نھذ ھب نآ ندوب تسردان ماجنا زا یروصت چیھ ھک دوب تحارص هدنھد ناشن

 هدش هداتسیا راضح مامت ،تشادن دوجو سراپ رابرد رد ھنادازآ رظن راھظا ،ھکنآ اب .درکن

 ھک ھنوگنامھ ابیرقت و دییاپن یرید رما نیا .دندوب ترضحیلعا خساپ رظتنم ھناشوماخ و

 ھجوت ازریم سابع !»هداعلاقوف ،یلاع« :دوب نینچ ،دراد دوجو ام نیچربخ تارطاخ رد

 هاتوک ثکم زا سپ و !»دینیبب ار یسیلگنا شزومآ رثا« ؛درک بلج لال نھوم ھب ار راضح

 !تسا کرد لباقریغردقچ ،تسا هداد رفاک ھب تردق ھمھ نیا ھک یھلا ماکحا« :داد ھمادا

 ھمھ و تشارفارب میھاوخ ریمشک رد ار دوخ مچرپ ،دنک فطل ام ھب ادخ ریش یلع رگا اما

 اب دھشم زا جورخ ماگنھ ھب لال نھوم .»دناشوپ میھاوخ یریمشک لاش ار دوخ یاھزابرس

 هدازھاش نآ ماگنھبان توف نامز زا و دش رختفم یتنطلس ماقم دیشروخ و ریش ناشن ھیدھ

 .درک ادیپ فعاضم شزرا وا رظن نسح ناشن نیا ،راوگرزب اعقاو

 

 دراریج رتکد هارمھ ھب ،دوب ازریم سابع رابرد دھم هرود نآ رد ھک دھشم زا لال نھوم

 ،نارماک هاش رسپ کلم تاداس اب اجنآ رد تماقا هام تفھ تدم رد و تشگزاب تارھ ھب

 سدالیپ ،دیوید و ناتاناج .درک رارقرب ھنامیمص یتسود ،ناتسناغفا شخب نآ ینارد هاشداپ

 لال نھوم و کلم تاداس زا رتضرغیب یتسود زا یرت ھتسجرب یاھھنومن سیتسیروا و

 .دنتسین دنمهرھب ،مینادب هدازھاش دمآرد ناونع ھب دیاب ام ھچنآ زا روشک نآ ناگدازھاش .دندوبن

 وا یارب الامتحا ھک درک تیانع یقیفوت و داد شتسود ھب تشاد ھک ار ھچنآ کلم تاداس اما

 ھنوگچ ھک داد دای شیارب وا :تشاد شایگدنز رد هرقن و الط زا یرتشیب یلمع شزرا

 ،میراد راکورس تفس و درگ یاھشافخ اب طقف ھک ام .ددنبب رترب تفارظ اب ار شا ھمامع

 ار ھمامع یاھھچراپ نامدیچ ییاناوت رد ییایسآ کی یعقاو تیمھا زا یکرد چیھ میناوتیمن

 زا و دراد رارق مود فیدر رد ابیز هرھچ زا سپ اھنآ نایم رد تبھوم نیا .میشاب ھتشاد
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 نتشاد ،دننکیم تواضق نآ یرھاظ هرھچ هاگن زا دارفا دروم رد ناھج ھمھ ابیرقت ھک اجنآ

 .تشاد دھاوخ یگدنز لوط رد صخش کی هدنیآ رب یدیفم ریثات الامتحا یدرواتسد نینچ

 

 نارس صاخ ھجوت دروم اجنآ رد و تفر راھدنق ھب تارھ زا دراریج رتکد اب لال نھوم

 یلصا سیئر ،ناخ لدنھک گرزب رسپ ناخ قیدص دمحم ،تیعقاو رد .تفرگ رارق یزکراب

 تساوخیم ھک دش دنمقالع نانچ شایسیلگنا شزومآ دروم رد لال نھوم تاعالطا لیلد ھب

 عاجش هاش هرظتنمریغ درکیور اما .دوش رادروخرب ایازم نآ زا ات ،دورب ھتکلک ھب وا اب

 .دنامب دوخ یاج رد ات دش وا ھمانرب یارجا عنام

 

 لال نھوم تیصخش دروم رد دیجمت نیرتالاب ،دنتشگرب لباک ھب راھدنق زا ھک ینارفاسم

 داد رارق راشف ریز ار وا ،روشک نآ ذفان و ریگتخس مکاح ناخ دمحم تسود رادرس .دنتشاد

 دایز تالکشم اب ار دمحم تسود ردارب ،قالخا شوخ ناخرابج و دیآرد وا تمدخ ھب ات

 وا رادید ھب یرگید ھمانرب رھ زا شیپ دیاب شردپ زا ینالوط تبایغ تلع ھب ھک دنالوبق

 میمصت و دش دعاقتم نانچ لال نھوم یسیلگنا شزومآ یلاع شزرا زا ناخرابج .دورب

 راک نیا نامز نآ زا و دتسرفب ام تایالو ھب لیصحت یارب ار دوخ گرزب رسپ ھک تفرگ

 ریز و ھنایدول رد قوش و روش اب ار دوخ تالیصحت الاح ناخ ثایغلادبع .داد ماجنا ار

 مدرم باختنا رد ھک یریثات رھ زیامتم ھنومن نیا ،نآربانب .دھدیم ھمادا دیو ناتیپاک رظن

 نویدم ناھج ،دنشاب ھتشاد ییاپورا و ییایسآ یشزومآ متسیس نیب رد دنس دور یاروام و دنھ

  .تسا لال نھوم

 

 یواکجنک و اھھکس ھعومجم ،تالسارم لوئسم و تسا هدیسر ھتکلک ھب نونکا لال نھوم

 نیا لدب رد وا .تسا هدش یروآعمج اھنآ رفس رد ،دراریج رتکد و وا طسوت ھک تسا یاھ

 تسا هداد ماجنا البق وا ھچنآ اما ؛تسا هدرک ییامک ار ییایسآ نمجنا یرازگ ساپس ،تامدخ

 ماجنا ییایسآ شناد ھب نیا زا سپ ھک تفرگ رظن رد وا مھس زا یکچوک شالت ناوتیم ار

 یمومع ماقم رد یدوز ھب ،لک رادنامرف طسوت وا یاھیگتسیاش زا ینادردق اب .داد دھاوخ
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 اب هارمھ ھک دش دھاوخ رادروخرب یذوفن و تغارف تاقوا زا .تشگ دھاوخ زاب لباک ھب

 ھطقن ناونع ھب مھ و ھقالع دروم ناکم کی ناونع ھب مھ ،تیعقوم نیا هژیو یاھتیزم

 دھاوخ رداق ار وا کش نودب ،کیسالک ترھش یاراد روشک نیدنچ اب طابترا یرارقرب

 ،تسا هداد ماجنا نونک ات ھک یملع ناھج ینادردق اب ھسیاقم رد یرتگرزب یاھاعدا ات تخاس

 رداق ار وا ھک تسا یاھیگتسیاش یروآ مھارف لوغشم تماھش اب وا ،نونکا یتح .دنک داجیا

 یاھدومنھر رب دوزفا .تسا رادروخرب اھنآ زا ھک دزاس یاھتصرف زا رثکادح هدافتسا ھب

 تفایرد ھجوت روخرد و هژیو تاکن دروم رد ییایسآ نمجنا یشنم پسنیرپ زمیج یاقآ زا ھک

 غراف زور ھناگی متفھ زور حبص و دنارذگیم ار یرادرب ھشقن مظنم شزومآ هرود ،دنکیم

 .تسا ریجنز اب یریگهزادنا و یریگھیواز لوغشم شملعم اب و تسا وا

 

 رد یرترب نینچ لال نھوم یارب یزیچ ھچ – ددرگ دوزفا دیاب رگید هاتوک ھظحالم کی

 ھنایم یایسآ ناگدازھاش ات هدش ثعاب یزیچ ھچ ؟تسا هداد ار شنانطومھ ریاس اب ھسیاقم

 ھعماج زا یربارب طیارش رد ات دزاس رداق ار وا و دننک فارتعا وا یصخش یرترب ھب

 شناد کی ھن ؟تسا یسیلگنا نابز زا وا شناد اھنت نیا ایآ ؟دوش رادروخرب ییاپورا نایاقآ

 ناونع ھب ھن اھنابز اھنآ نیمخت ھب ھک دنکیم راذگاو یناسانش نابز ھب ار وا ھک – یداقتنا

 تسا شناد بسک یارب یبولطم عوضوم ھک اھنآ دوخ رطاخ ھب ھکلب ،شناد بسک یھلیسو

 یوگتفگ و یسیلگنا یاھباتک کرد و ندناوخ ھب رداق ار وا ھک یشناد نانچ ھکلب –

 .دنکیم یداع تاعوضوم رد یسیلگنا نایاقآ اب ھنادنمشوھ

 

 ،یھلا تکرب ھب ھک درک کش ناوتیم ایآ .تسا لال نھوم تیصخش یاقترا یهداس لیلد نیا

 ھتشاد راختفا و ندمت سایقم رد صخش کی یاقترا رد یعطاق ریثات نینچ ھک یلیاسو نامھ

 ھجیتن نامھ ھب گرزب روشک نیا مدرم مامت رد ،دوش ھتفرگ راک ھب یتسرد ھب رگا ،تسا

 ؟دیسر دھاوخ

 

 ١٨٣۴ تسگا ٢٢ ،ھتکلک
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 رواشپ ھب یلھد زا – لوا لصف
 

   ١٨٣١ ربمسد ١٨ ھبنشکی ،یلھد

 رس سپس( ناوتس وا ھناخ رد و متفر دلاریج زتیف یاقآ مریقف تسود اب تاقالم یارب

 تاقالم ار چاک نکاس رایتسد ]دش ھتشک لباک رد ١٨۴١ ربمون مود رد[ زنرب )ردناسکلا

 ناونع ھب ھک تساوخ نم زا .تسا لقاع رایسب صخش کی ھک دادیم ناشن شاهرھچ .مدرک

 کی وا ؛مدوبن زنرب رس یشنم نم[ مشاب وا اب ناتسکرت رفس رد یسراپ یشنم و مجرتم

 یشنم ناونع ھب ھک داتسرف مردپ دزن ار یسک وا .]تشاد یلع دمحم مانب یئبمب زا یشنم

 یاقآ و دوب هدش مادختسا شرواشپ تیرومام رد نوتسنفلا تراوتستنوم دنمتزع یسراپ

 لثم ھک تفگ شیارب وا .مورب وا اب ھک دھد هزاجا نم ھب ات درک ھبلغ مردپ رب زین نایلیویرت

 و یروف دلاریج زتیف و نایلیویرت نایاقآ ھیصوت ھب مردپ .درک دھاوخ تبقارم نم زا شرسپ

 بوصنم یلھد میقم و لک رادنامرف یاھیشنم ناونع ھب اریخا ھک درک تقفاوم یلاحشوخ اب

 دیو )دولک رس نونکا( ناتیپاک ھناخ ھب ،ھنایدول رد ھک تفگ نم ھب زنرب یاقآ .دندوب هدش

 .میایب

 

 رد ھک متفر دلاریج زتیف ،متسود تاقالم ھب ،منک کرت ار یلھد ھکنیا زا شیپ ربمسد ٢٠ رد

 ،متسشن شرانک رد یتقو .دروخب ناکت شرتسب زا تسناوتیمن و دوب رامیب رایسب نامز نآ

 راودیما اما ،تسا فساتم رایسب ام ییادج زا ھک تفگ و دیشک یھآ ،تفرگ شوغآ رد ارم

 زیچ کی زا ،تفگ و درک نم ھب یدایز یاھھیصوت وا .مشاب ھتشاد یقفوم رفس ھک تسا

 و ناییاپورا ھمھ مارتحا و نیسحت بجوم نم ھنارکتبم ھیحور ھکنیا نآ و متسھ نیمطم

 ھک دیسریم رظن ھب و میتخیر کشا رگیدکی قارف رد ام .دش دھاوخ مدوخ نانطومھ یتح

 ،مدرک زاغآ رلیت و فلاکتیم نایاقآ اب تاقالم زا سپ ار دوخ رفس .درکیم ساسحا رتشیب وا

 .مدرک فقوت اج نآ رد بش و مدیسر تپ ینوس ھب
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 ربمسد ٢٣

 مدرک رادید ھلایتپ یاجار اب هار ریسم رد .دروآ تپ یناپ ھب ارم یلیام ٣۶ ییامیپھار کی

 ،یدنھ ناگدازھاش لومعم مسر قبط وا .دنک تاقالم کنیتنیب مایلیو درال اب دوب رارق ھک

 لابند ھب ار دوخ یشنم وا .دوب ھتسب شیاھوزاب رد یتارھاوج و دوب هدیشوپ گنشق سابل

 فرظ کی تسرد تامولعم تفایرد اب .دش دوخ یاقآ هاگودرا راتساوخ و داتسرف نم

 بش .تسا تیعمج رپ و دنمتورث رھش تپ یناپ .تفر یلھد تمس ھب و داد نم ھب ینیریش

 مناتسود اب نم .دوب صقر نآ لابند ھب و داد میارب یلاع ماش ھک مدش مبراقا زا یکی توعد

 دلاریج زتیف یاقآ متسود زا ییادج رطاخ ھب تیعقاو رد ھکنآ اب ،مدرک یخوش و مدیدنخ

 .منکیمن شومارف ار وا یاھینابرھم زگرھ و مدوب نیگمغ

 

 ھتسراو رایسب یدرم ھک متفر ردنلق یلعوب هاگمارآ ترایز ھب مناتسود زا یکی یارمھ ھب

 .مدید ار یسوم گنس مان ھب هایس گنس زا ابیز رایسب نوتس ود وا ربق کیدزن .دوب میدق رد

 ھب اھگنس عون نیا و دنتشاد عافترا تف ١٣ دودح اریز .دوب زیگنا تفگش اھنآ هزادنا

 .دنوشیم تفای گرزب یاھھتخت نینچ اب تردن

 

 ربمسد ٢۴

 رامیب رھش هزاورد کیدزن ناویح نیا اما .مدرک رفس پسا اب نونکا – دوب لیام ١۴ لانروک

 کچوک پسا کی و منک اھر تپ یناپ رد ار وا مدش روبجم نم .دورب رتولج تسناوتن و دش

 .دیراب یدیدش ناراب رھش زا رترود لیام ود .دوب متسود ھب قلعتم ھک موش راوس ار رغال

 تسکش نیز اما .مسرب لانروک ھب رتدوز ات متخات ار دوخ پسا ،مدوب هدش رت الماک ھک نم

 درم نآ رظتنم یدایز تدم .دوش میمرت ات مداتسرف ادنوارغ مان ھب ییاتسور ھب ار وا و

 فقوت لحم ھب یتقو .مدش جراخ اتسور زا ھنھرب پسا تشپ رب ،نادزد سرت زا اما ،مدوب

 دیرابیم ناراب ،مدمآ لانروک ھب یتقو .دروآ میارب ار نیز ھک مدید ار مراکتمدخ ،مدیسر دوخ

 زا یکی اب یتقو .دندرکن ییاریذپ نم زا مدرم دادعت لیلد ھب نارادنامھم زا کی چیھ و
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 و دمآ مدزن ینابرھم اب ییابیز رتخد ،مدرکیم تبحص هاگتماقا کی دروم رد نارادنامھم

 .مدیباوخ تحار یلیخ .»منک هدامآ تیارب زیمت تخت کی ات ایب یدعب قاتا رد نم اب« :تفگ

 

 ربمسد ٢۵

 .مینک هدامآ ار رفس تاکرادت ات میدرک فقوت لانروک رد

 

 ربمسد ٢۶

 گرزب نزخم ود .دناسر اھودنھ یبھذم مامح لحم ،راتھچلوک ھب ارم یلیام ٢٨ ییامیپھار

 یاھاتسور رب ھک هدش ھتخاس یتخدھاش ای ینار طسوت ھک دراد دوجو بوخ رصق کی و بآ

 دوزفا دیاب .دنکیم نیمات هزمشوخ و ینطو یاذغ اب ار اھھبیرغ وا .دنکیم تموکح فارطا

 شرھوش یگدنز ھب مس اب دش روبجم و تفرگ رارق ریقحت دروم توپجار کی طسوت وا ھک

 .دھد نایاپ

 

 دنتساوخ نم زا و دندرک ھطاحا ارم نادرم زا یھوبنا تقو نیا رد .متفر مامح زور نایاپ رد

 کی طسوت مدادجا مامت یاھمان ندینش زا .مھدب اھنآ ھب »ماراد« ناونع ھب لوپ یرادقم ات

 ھچراپ یرادقم و ھیپور کی .مدش هدزتفگش رایسب یھابتشا چیھ نودب مھ نآ و نمھرب

 .مداد شیارب خرس

 

 ربمسد ٢٧

 ھب ھک مدیسر ھلابما یابیز رھش ھب و مدرک تکرح اتسور نیا زا دیشروخ عولط زا شیپ

 اھنآ رد یفلتخم نارجات و دنسریم رظن ھب بترم اھناکد .تسا فورعم شیابیز رازاب

 زاستسد ترامع کی اجنآ رد .دسریم ۵٠٠ ھب کیدزن ناش رامش ھک دننکیم یگدنز

 یگدنز کرلک یاقآ ھک ییاج ،تسا هدش عقاو رھش زا یھلصاف ھب یغاب رد ھک دراد دوجو

 ردارب تانرادیک توعد ماش .دیامنیم تیریدم ار ھقطنم نیا یسایس تالماعم و دنکیم
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 ھگنس بیجنر هاگتسد رد لک رادباسح سیئر و مرتحم درم کی ھک مدش تانانید کچوک

 .تسا

 

 ربمسد ٢٨

 یلگھاک ھک منک فقوت یھبلک رد درک مروبجم دیدش ناراب اما ،مدرک ییامیپھار دوز حبص

 زا یارس هراجنب ھب ار مرفس ،دش مامت ناراب یتقو .درکیم یگدنز نآ رد ینابھگن و دوب

 .متفرگ رس

 

 ربمسد ٢٩

 زا دوخ ریسم رد .دروآ اھارود مان ھب ناریو یهدکھد ھب ارم یلیام ۵٠ ییامیپھار کی

 ھک نآ لپ .دندوب هدش ھتخاس یلھد یاھروتارپما طسوت ھک متشذگ دنھرس فورعم یاھھبارخ

 دروآ یزبس میارب اتسور زا یزرواشک .تسا ینادردق دروم ،تسا مکحتسم و تخس رایسب

 ھک یلحم .دش لاحشوخ رایسب ھک مداد ناتک ھچراپ کی شیارب .مدرک میسقت مدرم نیب ھک

 .تسا ھقوذآ و نادرم زا یلاخ ،مراد رارق نآ رد الاح

 

 ربمسد ٣٠

 تیجنر ناراوس زا یکی ھک ییاج ،مدرک تکرح ھنایدول تمس ھب ،تشاد ھمادا ناراب ھکنآاب

 .مدرک تاقالم دیو ناتیپاک ھناخ رد ار زنرب یاقآ مھزاب اجنیا رد .درک ماییامنھر ھگنس

 دورو زا زنرب یاقآ .تسا بدوم و زاون نامھم ،شوھ اب ھک دادیم ناشن شراتفگ و ھفایق

 .دش لاحشوخ رایسب ھنایدول ھب نم نما

 

 .دراد ابیز غاب کی و هدش ھتخاس یبوخ ھب دیو ناتیپاک ھناخ

 

 ھنایدول – ١٨٣٢ یرونج ٢ و ١
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 .مدش توعد ماش و ھناحبص یارب ناھبجروس مان ھب ھگنس تیجنر ھجاراھم روای طسوت نم

 .تسا کابیب و روسج درم کی وا

 

 ودرا اجنآ رد ھک ھیناترب شترا لیلد ھب .تسین ابیز و زیمت رھش ھلابما هزادنا ھب ھنایدول

 .دراد یرتشیب تیعمج ،تسا هدز

 

 یرونج ٣

 ھنایدول یوناترب هاگودرا زا ،وا ورملق زا رفس ھمادا یارب ھگنس بیجنر هزاجا بسک زا سپ

 رد بش و میدرک جک سوردوسیھ ای جیلتس پچ لحاس رد ار دوخ ریسم ،میدش جراخ

 و بوخ رایسب درم کی ،ھجاراھم رسفا کی زا .میدرک فقوت ،رترود لیام ٨ ،هروپشوگ

  .متفرگ ماش ،ھکیس تاماقم زا کی رھ زا شیب یبھذم

 

 یرونج ۴

 ینایاپ تاعاس رد امرس ،میدرک ساسحا ھک ییاج ،دوب جیلتس عفترم ھنارک رد ام هاگرارق

 شوپدیفس الماک و دندیسریم رظن ھب دنلب رایسب اجنیا زا اھھوک .تسا ذوفن لاح رد زور

 رظن ھب ھک ھناخدور لحاس نامھ دادتما رد ،میدرک تکرح یردنوب تمس ھب ام .دندوب

 کاخ ھک تشاد ھمادا جیلتس تشد رد ام ریسم .دنکیم راختفا دوخ عیرس نایرج اب دیسریم

 .تشاد رابرپ و ینغ

 

 یرونج ۵

 لحاس رانک یاھاتسور زا یرایسب .تشاد ھلصاف لیام ٩ ھک میدیسر اردس ھب زور نایاپ رد

 قلحم ام اب دنمشوھ ماظن هراوس زا هورگ کی بش نیا رد .دندوب هدید ھمدص جیلتس طسوت

 ھناتسود ھمان لاسرا زا و دوب هدش هداتسرف ام یھارمھ یارب ھگنس تیجنر طسوت ھک دش

 .دوب هداد ماجنا یھوکشاب تاکرادت ام ییاریذپ یارب ھجاراھم .دوب لاحشوخ ام یارب
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 یرونج ۶

 ھک دنا ینازرواشک جیلتس کیدزن یاھاتسور .میدرک تکرح راگدنیا ھب لیام ١٠ دودح ام

 یلوا اما .دنا ناناملسم و ودنھ یاھتج ،اھھکیس زا لکشتم نازرواشک .دنراد یدایز تورث

 و لگ زا اھنآ یاھھناخ .دنا باجنپ ھیبش مدرم .دراد یمود ھب تبسن یدایز یرترب

 .تسا هدش ھتخاس یبوچ یاھتاکوچ

 

 زا سپ واگ نیگرس اما ،دوشیم ساسحا یدایز یتحاران شخب نیا رد تخوس دوبمک زا

 منکیم بجعت اھودنھ ھناقمحا تابصعت زا نم .دوشیم هدنازوس باتفآ ریز رد ندش کشخ

 نآ رگید تاقوا رد و دننک کاپ ار دوخ ات دنروخ یم ار نآ نیگرس ،دنتسرپ یم ار واگ ھک

  .دننازوسیم ار

 

  یرونج ٧

 زا رپ کاخ .دراد ھلصاف لیام ٨ ھک میداد ھمادا توکاک ناخرادرس یوسب ار نامریسم

  .تسا زیخلصاح اما ،تسا گیر

 

 ،میدش کیدزن اھراوید ھب یتقو .میتفرگ رارق مدرم و اتسور لابقتسا دروم توک مارھد رد

 ار بھذم نآ اما ،دنا ودنھ یاھتج دالوا اتدمع اھھکیس .دندش ریحتم ام راتفر و سابل زا

 .دنراد داقتعا کنان ھباب ھب نونکا اھنآ .دننک یوریپ دوخ نیشیپ لوصا زا ات دندرک کرت

 

 یرونج ٨

 رتسب زا دوخ ریسم رد ام .دراد ھلصاف لیام ٨ ھک میدرک تکرح رکباب هاش تمس ھب ام

 نایم نیمز .تسا جیلتس شیپ لاس ۶٠ ای ۵٠ ھب طوبرم دنتفگ ھک میتشذگ یھناخدور کشخ

 ناناملسم جیلتس یبونج ھنارک نانکاس .تسا تشک لباقریغ و ریاب الماک ینونک لاناک و نآ

 .دنا اھرجوگ اتدمع توک مارھد نایموب .دناهدرک یفرعم ار یزرواشک ھک یناسک ،دنا
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 یرونج ٩

 رد لیام ٣ ھلصاف ھب ام .دناسر سیسافیھ ای سایب لحاس ھب ار ام یلیام ١٠ ییامیپھار کی

 .میدرک فقوت جیلتس و سایب لاصتا لحم زا تمس نیا

 

 ماجنا یلھد روتارپما اب البق ار یدایز یاھدربن ھگنس دنیبوگ وروگ ،روشک شخب نیا رد

 .درکیم هرادا گرزب راختفا اب ار دوخ روشک و دوب ھکیس بھذم راذگناینب وا .داد

 

 یرونج ١٠

 .میروآ تسد ھب روشک نیا مدرم بادآ هراب رد یتسرد شنیب ات میدنام دوخ هاگرارق رد ام

 نامیا ھب و دنا ناملسم اھنآ .تسا ینغ کاخ ھکنآ اب ،دنا دنک تشک روما رد نازرواشک

 ،دننادیم تلادع ار بوکرس و کیفارت ار تراغ ھک اھھسلاخ ای اھھکیس .دنا رادافو دوخ

 .دنرادن یندم راتفر اھنآملسم اب

 

 اجکی مھ اب رھن ود بآ ھکییاج ،میدز هاگودرا سیسافیھ رانک رد و میتشذگ جیلتس زا ام

 .دنتسین روبع لباق یلومعم قیاق اب اھرھن نیا .دوشیم

 

 یرونج ١١

 ،دنمان یم ناتپ-اکیرھ ار نآ ھک ھنوگنآ ای یرھ یلومعم یاھیتشک اب سایب ای سیسافیھ زا

 .دنوریم طاقن ریاس و یلھد ھب ریسم نیا زا رھش نآ یایشا رگید و ریمشک یاھلاش .میتشذگ

 

 رد ناییاتسور تظفاحم یارب ھگنس بیجنر ماظن هراوس زا بختنم هورگ کی یرھ رد

 ھگنس تیجنر زا نادان و نشخ نادرم نیا .دناهدش رقتسم اھگنھین و اھیلاکا ربارب

 .تسا ھتخادنا رطخ ھب بصعتم دارفا نیا تسد زا ار دوخ ناج بلغا ھک یناسک ،دنسرتیمن

 یلوا سابل اب الماک یمود سابل و بادآ اما .دنراد داقتعا کنان ھباب ھب اھگنھین و اھھکیس
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 ھجوت یب نارگید یگدنز ھب تبسن ھجیتن رد و دوخ یگدنز ھب تبسن اھگنھین .تسا توافتم

 .دنا

 

 هدرک مازعا ار وا ھگنس تیجنر ھک ھگنس ماش مان ھب ھکیس رادرس کی طسوت یراھ رد ام

 ھنوگ ھب زنرب یاقآ ھک درک ادھا لوپ یاھھسیک و نامک کی وا .میدش ھلماعم یبوخ ھب ،دوب

 ام زا ات هدش هداتسرف ھجاراھم طسوت اھنیا تفگ وا .درک عانتما اھنآ تفایرد زا ھناندمتم

 ھتوک و مھف جک« ناونع ھب ھشیمھ ار نادرم نیا ھگنس تیجنر .دنک عافد اھگنھین ربارب رد

 دنکیم فیصوت »شیدنا

 

 یرونج ١٢

 .دوب هدشن تشک کاخ کی یور رب ام ریسم .تشاد ھلصاف لیام ٩ ھک میدیسر یتاپ ھب ام

 رد فلتخم نارجات ھک دراد ناکد ۴٠ دودح .تسا هدش ھتخاس تشخ زا ییابیز اب یتاپ رھش

 یاقآ ھک دراد رارق ھگنس تیجنر ھب قلعتم اھنایدام دنمک کی یتاپ ھعلق رد .دنا نکاس نآ

 ینھاد لسن زا ھمھ .دندوب ییابیز و شوھاب تاناویح اھنآ .تفر اھنآ دیدزاب یارب زنرب

  .تسا روھشم شیاھپسا رطاخ ھب و دراد رارق سیسافیھ زا رتارف ھک دنا

 

 رایسب ھک میدینش ار دلاریج زتیف یاقآ دوخ یلاع تسود تشذگرد زیگنا مغ ربخ حبص ام

 ناتسود یارب دنوادخ هدارا و ترطف ھکنیا ھب ھجوت اب .دومن مک ار ما ھیحور و مدش تحاران

 دوب لاحشوخ نامز نآ دیما ھب یتح و دوب ھلصوح و ربص اب دیاب ،درادن یرثا موحرم نآ

 نآ رد ام و تسا ھتخانشان نآ رد گرم ھکییاج .درک میھاوخ لابند ار وا دوز ای رید ھک

 .تشاد میھاوخ دیواج یگدنز

 

 یرونج ١٣
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 روھال زا پوت ود اب هراوس ۵٠٠ هورگ کی بورغ .دوب رود لیام ٨ ھک میدیسر ھگوس ھب

 ینامرفان دوخ مکاح زا ھشیمھ ھک دننک ھیبنت ار اھگنھین و اھیلاکا ات تشذگ ام هاگودرا زا

 .دننکیم

 

 اب دھد تسد زا ار شرھوش ییوناب هاگرھ ھک تسا نیا رب مسر ھکیس یاھتج نایم رد

 کرتشم یگدنز اھنآ اب دشاب جراخ رد شرھوش هاگرھ و دنکیم جاودزا ا ناردارب زا یکی

 ایلامیھ یاھھیاپھوک رد ینز جیھ ھک تسا هدش ھفاضا نینچمھ .دنوشیمن کیرحت و دنراد

 جاودزا هداوناخ کی زا رفن راھچ ای ھس اب ھکلب ،دنکیمن جاودزا درجم صخش کی اب

 .دننکیم

 

 .دنزیم خی اھضوح رد بآ و تسا درس یلیخ باجنپ ناتسمز

 

 یرونج ١۴

 ریاب کاخ یور زا زور مامت و دوب لیام ١٠ ھک میدرک زاغآ انادیپ تمس ھب ار دوخ رفس ام

 .میدرک روبع

 

 زا دوب هداد روتسد ھجاراھم ھک رادھجرد ھکیس کی ،میدید هار ریسم رد ار ھگنس الاوج ام

 ھجاراھم طسوت ھک داد ام یارب لوپ ھسیک کی اب هارمھ ھناتسود یھمان وا .دنک ییاریذپ ام

 کی رود زا ھک دسریم رظن ھب .درک ییامنھر ار ام دوخ ھعلق قیرط زا و دوب هدش لاسرا

 ھطاحا ار وا شناھارمھ یاھھناخ و دراد رارق اتسور طسو رد ؛تسا هوکش اب نامتخاس

 ھک وا تساوخرد .دناهدش ھطاحا کیراب قدنخ و یلگ راوید کی اب اھنآ مامت .تسا هدرک

 .دش تباجا زنرب یاقآ طسوت ،مینامب وا ھعلق رد مھدزناپ زور رد

 

 یرونج ١۶
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 رایسب زورما حبص .دناسر یرھود مان ھب یکچوک یاتسور ھب ار ام یلیام ١٠رفس کی

 .دندوب هدش نیئزت نادنبخی یاھدیراورم اب عرازم و دندوب هدز خی اھضوح مامت .دوب درس

 شمد و زبس شرس .مدید ار کشجنگ هزادنا ھب ابیز هدنرپ کی ،ھعرزم رد ندزمدق نیح رد

 رد ار لاعتم دنوادخ تردق وا فیرظ یاھھچھچ .دندوب خرس و یبآ شیاھلاب .دوب دیفس

 .تخاس مسجم منھذ

 

 یرونج ١٧

 ھب ھک تشذگیم یمیدق رھش یاھھبارخ نایم زا ام ریسم ،روھال رھش ھب ندیسر زا شیپ

 .تسا ھتشاد یلعف رھش ھب تبسن یرتشیب تیعمج دیسریم رظن

 

 زا یکی ھک( رگید مرتحم صخش ود و درالا مان ھب ھجاراھم یوسنارف یاھلارنژ زا یکی

 نیب رد یکیربت .دندمآ ام رادید ھب شیپ لیام دنچ )دوب تان ایھدوجا ناوید نم تسود اھنآ

 .دوب یلاع رایسب ام

 

 یرونج ١٨

 لاوالیب هاش هاگرود کیدزن یغاب رد تشاچ زا سپ ھگنس تیجنر ھجاراھم تساوخرد ھب ام

 .ناسنا رداچ ھن ،دوب ھتشرف رداچ ھک ییوگ ،تشاد رارق نآ رد شرابرد ھک یرداچ .میتفر

 ار دراریج رتکد و زنرب یاقآ سپس .دنک ییاریذپ ام زا ات دمآ ولج مدق دنچ ھگنس تیجنر

 مان وا .درک ھناتسود تبحص اھنآ اب تعاس ود تدم ھب و دناشن ییالط یاھیلدنص یور

 رد ار یسیلگنا و متسھ یشوھاب رایسب رسپ نم ھک تفگ وا ھب زنرب یاقآ و دیسرپ ارم

 یغلبم و درک نم رب ناوارف فطل زین وا .ما ھتخومآ نایلیویرت یاقآ رظن ریز یلھد هدکشناد

 .تسا ھیناترب تلود یمیمص تسود کی ھک داد ناشن ترضحیلعا یوگتفگ .داد نم ھب

 ھب ،دسریم شفان ھب ھک وا دنلب شیر .دراد مشچ کی طقف و تسا رغال درم ھگنس تیجنر

 .دنکیم هرادا ار دوخ تنطلس یرواشم ای ریزو چیھ نودب وا .تسا هدش یهرقن نس لیلد

 ار )بارش( یمود وا .دوشیم بھتلم ھشیمھ بارش ای کایرت فرصم لیلد ھب وا مشچ کی
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 تداع وا .دنکیم تبحص اھییاپورا اب ھک یماگنھ هژیو ھب ،دنکیم دیجمت ابلق وگتفگ ماگنھ

 شیاھ مشچ ات دشاب ھتشاد دوخ یور شیپ رد هدنصقر و ابیز نارتخد ھظحل رھ ھک دراد

 شیارزو طسوت نم یارب ھک وا هراب رد رگید تایاکح ھلمج زا .دنشاب دونشخ و یضار

 :تسا نیا ،دش ھتفگ

 

 ،رظنم شوخ درف ،ھگنس ناید اجار گرزب رسپ ،ھلاس ١٣ فیرظ و ابیز رسپ گنساریھ

 رطاخ ھب ھجاراھم ھک دوشیم ھتفگ .دوب وا ھب ھتسباو رایسب و دوب ھگنس تیجنر ھقالع دروم

 ناید شردپ نامز رد باجنپ دنمتورث یاھناتسا رد تنوکس ھب راداو رسپ نیا یزاس دونشخ

 دوشیم هدوزفا .دوب رادروخرب ھجاراھم ھقالع و تبحم نامھ زا یناوج رد ھک دش ھگنس

 ھک یتقو ،دوش کیدزن وا ھب رسپ نیا زج ھب یرگید یسک ھک دروآیمن تقاط ھجاراھم ھک

 .دنکیم یروآعمج زین ار باجنپ دمآرد مراھچ کی ابیرقت رسپ نیا .دشاب شباوخ قاتا رد وا

 ھگنس تیجنر ،مھنآ اب .تسین ییابیز هزجعم ،دننکیم فیصوت ار وا اھشرازگ ھک ھنوگ نآ

 اجار شردپ ھکیلاح رد ،دنیشنب زاب رابرد رد شرانک یلدنص رد ھک دھدیم هزاجا وا ھب

 .]دندش ھتشک ود رھ ھگنس اریھ و ھگنس ناید[ دنیشنیم نیمز یور رد ھگنس ناید

 

 یرونج ٢٣ ات ١٩

 .مینادب ار روشک تیعضو و میربب تذل نامناتسود گنھرف زا ات میدنام روھال رد ام

 

 دنا دولآلگ و کیراب نانچ اھھچوک .تسا قیمع قدنخ یاراد و مکحتسم رھش کی روھال

 ،دورب هار اھنآ رد دناوتیمن سک چیھ و دننک روبع نآ زا دنناوتیم یتخس ھب پسا ود ھک

 زا مظنمان تروصب رھش یاھناکد .دزاسن فیثک ار دوخ یاھشفک و راولش ھکنیا نودب

 .دناهدش ھتخاس ھلاسم و تشخ
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 کاخ .دراد درس تدش ھب ناتسمز و غاد رایسب ناتسبات .تسا صلاخ رایسب روھال یاوھ

 ھلزلز ضرعم رد روھال .دنکیم دیلوت ناوارف هریغو جنران ،مدنگ ،یراوج و تسا ینغ نآ

 .تسویپ عوقوب یھلزلز ٢٢ بش .دراد رارق

 

 و دنراد نامیا کنان ھباب ھب شنانکاس .تسا ھسلخ ای ھکیس ،روھال یهدش تیبثت بھذم

 ھک تسا هدش هداد هزاجا ناش یارب .دنمانیم توبا ای وروگ ار وا و دننکیم تدابع شیارب

 .دوشیم روآ مرش راتفر اھنآ اب یتح و دنوشیم لمحت تردن ھب ناناملسم .دنروخب ار زارگ

 

 ھک تسا هدرک عضو ینوناق ھگنس تیجنر ،ینونک هاش .دوشیم هرادا قلطم ھنوگ ھب روھال

 رابرد رد .تسا ھیپور رازھ ھس ای ود ،لتق تازاجم .دوش هدیرب نادزد شوگ و ینیب دیاب

 ھجرد نیرتالاب ھب ھک دراد دوجو هداوناخ کی زا مولعمان بسن و لصا اب درم ھس ،ھجاراھم

 رد ھجاراھم .دنا ھگنس تیچوس و ھگنس ناید اجار ،ھگنس بالگ اجار اھنآ – دنا هدیسر

 ھمھ و دیآیمن تسد ھب اھنآ ھیصوت نودب یفطل چیھ .دنکیم هروشم اھنآ اب دراوم مامت

 دوخ تمس ھب یسولپاچ اب یھاگ و ایادھ اب ار درم ھس نیا ات دننکیم شالت ناراگتساوخ

 .دنناشکب

 

 یرونج ٢۴

 راکش رفس کی رد دوب ھتساوخ ھک میدش لاحشوخ ھجاراھم زا ھناتسود یھمان تفایرد زا ام

 ار ناوآ ات یوار لحاس ریسم و میدرک کرت ار روھال رھش ام .میدنویپب ترضحیلعا اب

 .دوب کشخ الماک اجنیا رد ھناخدور رتسب .دوب لیام ١٠ ھک میدرک لابند

 

 تشھب غاب اب ییابیز و هوکش رد ھک میدرک ندید رامیلاش غاب زا هاگرارق ھب ندیسر زا شیپ

 یراج نآ ھشوگ راھچ رد ھک بآ یاھرھن .تسا »هامھلعش« نآ یلصا مان .دنکیم تباقر

 یارب جنران یدبس نانابغاب زا یکی .دھدیم یلھد هاش خاک رد غابباتھم زا یروصت ،تسا

  .تشاد یمرن تسوپ و دوب نیریش ھک داد ھیدھ ام
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 یرونج ٢۵

 هوکش اب ھجاراھم هاگودرا ھک ییاج ،دناسر یوار لحاس ھب ار ام یلیام ٩ ییامیپھار کی

 یاھرداچ تمس ھب ار ام و دمآ ام ییاریذپ یارب بوخ یاجار کی .دوب هدش اپرب ناوارف

 ھتخاس یریمشک یاھلاش زا اھنآ .دوب هدش نییعت ام یارب ھجاراھم طسوت ھک درک تیادھ

 دراو یاروم رتکد و دیو ناتیپاک بش .دندوب ابیز رایسب اما ،دندوبن گرزب ،دندوب هدش

 .داتسرف ام یارب هویم و ینیریش یرادقم ھجاراھم .دندش هاگرارق

 

 یرونج ٢۶

 یاقآ و مینک مارتحا یادا ترضحیلعا ھب دیاب ھک داتسرف ام یارب ھناتسود مایپ ھجاراھم

 .منادیمن ار نآ نم ھک یلیالد ھب ،درک در ھناندمتم ھنوگ ھب ار نآ زنرب

 

 رفس نینچ ماجنا لیلد و دمآ نم رداچ ھب ھجاراھم مرتحم نادرم زا یکی تان ایدوجا ناوید

 ارم درک یعس وا اما ،مداد یزیمآ هرفط خساپ شیارب نم .دش ایوج ار کانرطخ و ینالوط

 مامت نم .دزاس رارقرب نم اب جاودزا ھطبار کی ات ،منک فقوت روھال رد دنک راداو

 زرم رد یمالسا یاھروشک زا ھک مدوب قاتشم رایسب اریز ،مدرک در ار وا یاھتساوخرد

 .منک ندید ھیسور

 

 یرونج ٢٧

 .میدز ودرا تشک یب نیمز رد بش ،ھجاراھم اب اھلیف یور رب یوار دور زا روبع زا سپ

 میداد ھمادا اھلیف یور رب ار دوخ رفس ام اما ،دشیم پسا رب راوس یھاگ ھجاراھم ھچرگا

 تعاس ود تدم ھگنس تیجنر .تشاد رارق عفترم نیمز کی رد ھک میدیسر وا نابیاس ھب ات

 .درک وگتفگ یلاع یخوش اب زنرب یاقآ اب
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 شرانک ات تفگ نم ھب ھجاراھم ریزو تسخن نیدلازیزع ھک مدوب تان ایدوجا ناوید اب نم

 قیقد ھنوگ ھب مدوب هدناوخ ھک ار ھچ نآ .دش ایوج یسراپ نابز رد نم شناد زا و منیشنب

 دروم رد باتک نیدنچ بحاص و یبھذم ،ملاع ،گرزب رایسب درم وا .مداد حیضوت شیارب

 بصعتم یاھروشک ھب رفس رد ارم ھنارکتبم ھیحور وا .تسا حور یگنادواج و دوخ نید

 تارج ھنوگچ ھک دیسرپ وا زا و درک تبحص تان ایدوجا ناوید اب سپس و دوتس یمالسا

 درک ار دوخ شالت مامت ھک داد خساپ وا .دتسرفب یکانسرت رفس نینچ اب ار ناوج یرسپ درک

 .تشادن هدیاف چیھ اما ،دوش عنام مرفس نیا زا ارم ات

 

 یرونج ٢٨

 ،دوب پسا رب راوس وا .میتفر راکش ھب ھجاراھم اب یھارمھ رد و لیف کی یالاب رد زورما

 ھتشک زارگ یرامش تعاس مین ضرع رد .تشاد یبوخ رھاظ و حلسم هالک ،ابیز یاھسابل

 یاھزارگ ندید اب ھگنس تیجنر .دنداتفا ماد ھب هدنز ھکیس نازابرس طسوت یرامش و دش

 اب ام و تشگزاب هاگودرا ھب تعاس ود زا سپ هورگ .داد شاداپ ناراکشزرو ھب هدش ھتشک

 یزودلگ نیرتینغ اب و هدش ھتخاس یریمشک یاھلاش زا ھک میدش وا ھفرغ دراو ھجاراھم

 رتکد و زنرب یاقآ اب یعبط خوش و هدنخ اب تعاس کی ھگنس تیجنر .دوب هدش نیئزت اھ

 اھنآ اب و داد رارق ام یور شیپ رد و تساوخ ار صاقر نارتخد وا .درک تبحص دراریج

 .تسین بسانم نادنمدرخ رظن ھب و هدوبن بوخ ناھاش یارب ھک درک یخوش زاب رابرد رد

 

 یرونج ٢٩

 لیام ١٠ ھک میدرک جک ھناخ نامھم ای یارس تمس ھب ھجاراھم اب اجکی ار دوخ ریسم ام

 دنمشوھ ماظن هراوس مظنم فص زا زج ھب ،دوبن یھجوت لباق زیچ چیھ هار رد .تشاد ھلصاف

 .دوب هدرک ھطاحا ار ام ھتسد و ھجاراھم ھک

 

 یرونج ٣٠
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 رانک رد ھک هردھاش رد ریگناھج روتارپما یابیز هربقم رد تعاس ود ندنارذگ زا سپ

 زا الماک هاگمارآ .تشاد ھلصاف لیام ١١ ھک میدیسر روھال ھب ،دراد رارق یوار تسار

 لحمرون ،شرسمھ هاگمارآ .دراد رارق نآ ریز رد هاشداپ دسج و هدش ھتخاس رمرم گنس

 رارقیب یاھھکیس طسوت زور رھ یتمیق یاھگنس .تسا هدش ناریو )نگفاریش رسمھ البق(

 یناتساب راثآ اریز ،ممان یم ریظنیب یانب کی ار نآ نم .دنا تراغ ھب داتعم ھک دوشیم هدرب

 .تسا ریظنیب رھش نم رظن ھب ھک دراد دوجو یلھد رد نآ دننام یمک

 

 یروربف ۵ ات یرونج ٣١

 یزیچ ات منیبیمن یزاین .میداد ھمادا ھکیس تلود موسر و نیناوق یریگارف ھب روھال رد ام

 حیضوت راصتخا ھب البق زنرب ردناسکلا رس ھک ھنوگ نآ ،میوگب ھکیس تلود تسایس هراب رد

 .تسا هداد

 

 یروربف ۶

 ھلصاف لیام ٣ ھک متفر نیسح لال وھدم هربقم راوج رد تنوساب هاگشیامن ندید یارب نم

 ماود ھشیدنا نم یارب ھک درک تیادھ یمیدق رھش یاھھبارخ نایم زا ارم مریسم .تشاد

 هداتسیا هداج فرط ود رد ھک مدش هدزتفگش ھجاراھم نازابرس ندید زا .داد ار نآ نامتخاس

 ات دندوب هداد لیکشت ار یمظنم نابایخ )درز گنر ھب( یتناسب تخاونکی سابل اب و دندوب

 مالس ،دوب هارمھ دوخ ییاپورا نانامھم اب و یتناسب سابل نیع یاراد ھک باجنپ هاشداپ یارب

 هدش نیئزت اھدیراورم اب و هدش ھتخاس درز مشیربا زا ھک تفر یاھرداچ یوسب وا .دنھدب

 داب هدنز« :تفرگ رارق لابقتسا دروم روآیداش تاشیامن نیرت بیجع اب اجنآ رد .دوب

 ظیلغ رابغ نانچ ،اھپسا و اھلیف یاھھمتروی اب .دوب یمومع دایرف !»بآ جنپ بوخ رادرس

 .دشیمن هدید یزیچ ھک تساخرب

 

 ودنھ رسپ کی وھدم .دش ھتفگ نم ھب یروھال درمریپ طسوت نیسح لال وھدم یلصا مان

 و ردپ زا ار رسپ وا .تشاذگ سدقم درم ،نیسح لال بلق رب یدیدش ریثات وا ییابیز .دوب
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 یاضقنا زا سپ زور دنچ .دشن تباجا وا تساوخرد اما ،دنک دوخ درگاش ات تساوخ شردام

 تمحر تساوخرد وا زا و دنتفر نیسح لال دزن ،دندوب هدش ایلوخیلام ھک شنیدلاو ،رسپ

 ھک درک طرش اھنآ اب ،نخس نیا ندینش اب نیسح لال .دنک هدنز ار وھدم ،ناشرسپ ات دندرک

 و دندرک ھقفاوم هراچیب ردام و ردپ .دوش وا درگاش ھک دنھد هزاجا ،دش هدنز ناشرسپ رگا

 ماجنارس و دندرک یگدنز یلاحشوخ اب یزور دنچ اھنآ .دش هدنز نیسح لال تکرب ھب وھدم

 .دراد رارق توبات کی رد اھنآ داسجا نونکا و دندش توف نامزمھ ود رھ

 

 یروربف ١٠ ات ٧

 ھب وا .دوب هدومیپ ار ییایسآ یاھروشک ھک مدید ار شیورد کی تان ایدوجا ناوید ھناخ رد

 رانک رد ھک دش یناسک تشحو ثعاب ھک درک هراشا اراخب نانکاس و اھگیبزوا یرگیشحو

 تراغ ار نارفاسم و اھناوراک نامالا مان ھب شابوا یاھھورگ ھک تفگ وا .دندوب ھتسشن نم

 ھک ار یرگید یاھملظ زا یرایسب وا ھکنآ اب .دنشک یم یگدرب ھب ار اھنآ سپس و دننکیم

 یکچوک نامز زا اریز ،دناسرتب ارم تسناوتن اما ،داد حیضوت میارب دندرکیم ھناگیب مدرم اب

 .ماهدرک تداع ادخ ھب لکوت اب

 

 یروربف ١١

 اب ار دور ،ھگنس تیجنر زا هزاجا بسک اب ھک ییاج ،دروآ هردھاش ھب ار ام یلیام ۴ رفس

 طایتحا لیلد ھب ،مدنارذگ باوخ نودب ار بش نم .میدنام اجنآ رد بش و میدرک روبع قیاق

 .دروآیم راشف نارفاسم بلق رب رتشیب و اھناسنا بلق رب ابلاغ ھک بارطضا و

 

 ار ام ھک ھجاراھم ماظن هراوس نادرم ھک دندوب هدش مک ردق نآ ام نامداخ و اھنادمچ

 ار ام ھناروسج ھمانرب مھ زونھ اما ،دندیدنخیم ام یگراچیب ھب ،دندرکیم یھارمھ

 ھجاوم نآ ھب ھقطنم ھک میشاب ناما رد ینادنبخی و ناراب زا ات میتشادن یرداچ ام .دندوتسیم

 رتکد و زنرب یاقآ ندید زا بش .میدیباوخیم ھنھرب نیمز یور و میتشادن تخت ام .دوب
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 ار سیلگنا درم کی تلاح نینچ ،مدش هدزتفگش ،دندوب ھتسشن نیمز یور ھک دراریج

 .مدوب هدیدن زگرھ

 

 یروربف ١٢

 داس مان ھب ودنھ یاھادگ ھنوکسم امومع هدکھد نیا .دوب لیام ١۵ ھک میدیسر لاگنن ھب ام

 .دننکیم راتفر نیھوت و ریقحت اب ناناملسم اب اھنآ .دنا ھگنس تیجنر مارتحا دروم ھک دنا

 .دوشیم هدناشوپ تشرد ھچراپ کی اب ھک ینیئاپ تمسق یانثتسا ھب ،تسا ھنھرب اھنآ ندب

 یاھهوم .دننکیم تضایر ایلامیھ یاھھوک رد الومعم و دنشوپیم یبوچ یاھ شفک اھنآ

 .دوشیم ھتخاس یهوھق لکش ھب رتسکاخ طسوت و تسا زارد رایسب اھنآ

 

 ارم ،میدرک تاقالم مھ اب و مدروخ یم بآ اجنآ ھک یھاچ رانک رد یتقو اھداس زا یکی

 یلاع نادایمیک کی ھک تفگ نم ھب وا .درک تبحص دایز دوخ یاوقت هراب رد و تفگ رسپ

 بوخ رسپ کی نم نوچ« ،دزومایب نم ھب ار الط نتخاس ھک دراد وزرآ ھناقاتشم و تسا

 ،میامزایب ار وا ھک یرطاخ ھب َ،تسا وگغورد کی وا متسنادیم ھکنآ اب .»متسھ شوھاب و

 و دنک فطل وا رگا ،متفگ شیارب .ما ھناگیب وا یراکبیرف اب ھک ایوگ ،مدش تیادھ راتساوخ

 ردپ دییات نودب دناوتیمن ھک داد خساپ وا اما .دوب مھاوخ وا نویدم ،دزومایب ایمیک نم ھب

 .دننکیم یوریپ دایز راختفا و مارتحا اب ھعماج مامت ار وا دیاقع ھک دزومایب شایبھذم

 .دش ادخ ھیدھ ناونع ھب لوپ راتساوخ نم زا ھک مدش ھجوتم ار وا یراکبیرف ینامز

 

 یروربف ١٣

 رگید راب ھک ییاج ،دناسر توک مان ھب یهدکھد ھب ار ام یلیام مین و هدزای ییامیپھار کی

 زا ،دوب ندیکرت لاح رد ملد ،مدنادرگرب ار مرادافو مالغ یتقو .مدرک مک ار نیگنس یاھراب

 و میتسھ دنمتورث ام ھک دننکیم روصت نامداخ زا یھوبنا ندید اب ینارد ھلیبق ھکنیا سرت

 اب ار ما یکدوک نارود رتشیب اریز ،دوب تخس رایسب ام ییادج .دننکیم تراغ ار ام ھنابش

 یزور و مدیشک یھآ ،دش عورش رگید زور رحس یتقو .مدوب هدنارذگ شزرو و یداش ھب وا
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 ھتشذگ لاس ھک مدش لمحتم ار یجنر و مدرک کرت یلھد رد ار دوخ براقا ھک دمآ مدب

 .مدوب هدش لمحتم

  

 یروربف ١۴

 ھعلق نیا .میدرک زاغآ یلیام ١٠ ھلصاف رد ھگنس نایم ھعلق یوس ھب ار دوخ ییامیپھار ام

 فقوت ھعلق کیدزن غاب رد دعب زور .دراد عافترا تف ۴٠ دودح .تسا هدش ھتخاس لگ زا

 .دوب لگ و هویم ناتخرد زا هدیشوپ غاب نیا .دوب هدش ھتخاس ھگنس نایم طسوت ھک میدرک

 هداد ماجنا ار یدایز یاھدربن و تسا ھگنس تیجنر شترا هدنامرف نیرت عاجش ھگنس نایم

  .درک راتفر ام اب مارتحا اب و داتسرف ماش ام یارب وا .تسا هدشیمخز اھنآ رد ھک

 

 یروربف ١۶

 دوخ نانز یابیز رطاخ ھب و تشاد ھلصاف لیام مین و هدزاود ھک میدیسر ناراھس ھب ام

 رد نیقاھد .دوشیمن تشک دایز اما ،تسا زیخلصاح یلک روط ھب نآ کاخ .دوب روھشم

 ھجاراھم نارسفا طسوت دوخ تازایتما زا قحان ھب اریز ،دننکیم یطایتحا یب یزرواشک

 اما ،تسا میالم و نیریش اھنآ نابز .دننکیم ضقن ار اھنآ نانز تفع ھک دناهدش مورحم

 .تسا تخس ناش لد

 

 یروربف ١٧

 رھش نیا .تشاد ھلصاف لیام ١١ ھک میدرک زاغآ رگان مار تمس ھب ار دوخ ییامیپھار ام

 ھگنس تیجنر ییاتسور یھناخ رد ،مھدجھ ،دعب زور .دراد دایز یاھناکد و تسا تیعمجرپ

 )دراد هزاورد ١٢ ھک ھناخ کی ،هزاورد یانعم ھب یرد و ١٢ یانعم ھب ارب( یردارب مان ھب

 .میدرک فقوت
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 متسناوتیمن .متشاد یردارب یالاب زا ار ایلامیھ یاھھوک یعیبط هوکش زا یلاع یهرظنم نم

 یدیفس ھب اھھوک زا یخرب .دوب هدیشوپ فرب زا یھوبنا اب نوچ ،مھد ناشن ار اھنآ یدنلب

 .دندیسریم رظن ھب یهوھق و یبآ ،خرس یخرب و رولب

 

 رییغت رگن مار ھب رگن لوسر زا ناناملسم یروتارپما طوقس و لاوز نامز زا رھش نیا مان

 .تسا ربنامرف یانعم ھب مار و ربمایپ یانعم ھب یسراپ رد لوسر .تسا ھتفای

 

 یروربف ١٩

 میتشذگ نیسیسا ای بانیچ دور زا قیاق کی اب حبص زورما .تسا لیام ۵ بانیچ یوس نآ

 رد اما .دراد ضرع درای ٢٠٠ ھناخدور نیا .میدرک فقوت لامرار کچوک یاتسور رد و

 .دھدیم رازآ رایسب ار نارفاسم ھک دوشیم زیررس وس ود رھ زا لیام ود لصف نیا

 .دیسریم رظن ھب خرس بانیچ بآ ،مدرک هدھاشم قیاق زا ھکیروط

 

 امرس و بت ھب رایسب ھکنیا لیلد ھب ،دنیوشیمن ار دوخ یور زگرھ .دنا فیثک باجنپ نایموب

 ار وا دراریج رتکد .دندروآ ام دزن وراد یرادقم یارب ار ھناوید درم کی .دنوشیم التبم

 .دش رتھب وا و درک یریگنوخ

 

 و دش ھتفریذپ .دوب هدش تسرد روشک نآ رد ھک دروآ یبارش ام یارب و دمآ رگن مار سیئر

 کرت ار ھگنس تیجنر روضح ھک ینامز زا زنرب یاقآ اریز ،دیدرگ عیزوت مدرم یارب

 ھب ار دوخ یاج یروم رتکد و دیو ناتیپاک ،دراریج رتکد ،وا اب .دوب هدیشچن بارش ،درک

 .دنداد جرب ناماس رد نشج و بارش و ادصورس رپ تذل

 

 یروربف ٢٠

 راظتنا نم ھکنآ اب ،دوب ریاب و یگیر نیمز یور الماک ام ریسم – تسا لیام ١١ ایلاپ

 رپ یهداوناخ اب ھک مدنام زرواشک کی ھناخ رد نم .میوش وربور ینغ یکاخ اب متشاد
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 تشاد دنزرف راھچ و رسمھ کی وا .درکیم یگدنز اھنش یور رب رقف تدش زا تیعمج

 ھمادا لیلد ھب ام .دندوب یتحاران راچد تدش ھب و دندرکیم ساسحا ار یدیدش یامرس ھک

 .میدرک فقوت اجنیا ٢١ رد ناراب

 

 یروربف ٢٢

 نیا .میدرک عورش ملیج رھش تمس ھب ار دوخ ییامیپھار ام – دراد ھلصاف لیام ١٠ یکیب

 یوناب کی طسوت ھک میدرک فقوت یدجسم رد ام .تسا لگنج و ھتب زا هدیشوپ روشک

 هدرک نارق ھعلاطم فقو ار دوخ ھک هدوب یبھذم رایسب یوناب وا .دوب هدش ھتخاس یناحور

 فاص و نیریش بآ لیلد ھب ھک هدرک رفح دجسم رد یھاچ وا .تسا ھتشاد رواب ابلق و

 .تسا هدناسر یدایز تمدخ اتسور مدرم ھب نآ رد دوجوم

 

 ار هاچ نیا یتقو .درادن دوجو یھجوت لباق زیچ نانز طاشن و ییابیز زج اتسور نیا رد

 رظن ھب .دندوب نآ زا بآ ندیشک لوغشم ھک مدید ار نانز زا یتیعمج ،متفرگیم هزادنا

 و بیجن رایسب هرھچ ،دوب ییابیز یوگلا اھنآ زا یکی .دنتشاد ھنادرم ھیحور ھک دیسریم

 بوذجم ار نارگاشامت دوخ ینتورف اب و دوب زیمت رایسب شمسج .تشاد هدنزارب یراتفر

 .دوب هدوزفا شا ییابیز رب وا یبآ سابل .درکیم

 

 یروربف ٢٣

 یرگنھآ ھناخ رد .میدیسر اتسور نیا ھب رصع ۶ تعاس .دراد ھلصاف لیام ١١ روپھاشداب

 یاھراک یارب ارم زنرب یاقآ .میتشاد یکیرات اب هارمھ یدنت ناراب بش نیا .میدرک فقوت

 متماقا لحم اب ھک مدرک مگ ار زنرب یاقآ هاگتماقا هار یکیرات و ناراب لیلد ھب .داتسرف یروف

 .متفیب نآ رد دوب کیدزن ھک مدیسر یکچوک هاچ بل ھب و تشاد یمک ھلصاف

 

 یروربف ٢۴
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 زا سپ کی تعاس ام – دراد ھلصاف سیپسادیھ ای ملیج زا لیام ١۶ دنیپ اک ناخ ناداد

 دایز یگتسخ ثعاب ھک تشاد رارق بآرپ و دولآلگ نیمز رد ام ریسم .میدرک تکرح تشاچ

 .دش ام یاھپسا

 

 زا شیپ .مدش لاحشوخ ،دریگیم ھمشچرس ریمشک زا ھک سیپسادیھ ای ملیج جاوما ندید زا

 دور زا فورعم دور نیا قمع و تعرس .میدرک روبع نآ زا قیاق کی اب اوھ ندش کیرات

  .تسا رتشیب اھگنگ و انمج

 

 زا ھگنس هاگرد مان ھب توپجار رادرس ھکییاج .میدرک فقوت ناخ ناداد رھش ای دنیپ رد ام

 ام یارب ھگنس بالگ اجار ھک درک شکشیپ ینیریش هزوک دنچ و لوپ وا .درک لابقتسا ام

 .دوب هداتسرف

 

 .تسا هدش ھتخاس ھناخدور زا لیام ٣ دودح ھلصاف ھب گنشق یھطقن رد ییابیز ھب رھش نیا

 ھکیس سیئر کی طسوت ھک دراد دوجو )دنمان یم لاسمرد ار نآ ناودنھ ھک( یارس کی

 فورعم رھش نیا .تسا هدش نیئزت شناوریپ طسوت و تسا نفد اجنآ رد شدسج ،هدش ھتخاس

 ھتخاس باجنپ رگید تمسق رھ زا رتھب اجنیا رد ھک تسا یسم فورظ و کمن نداعم ھب

 .دوشیم

 

 یروربف ٢۵

 دنیپ یبرغ لامش یلیام ۶ رد اھهوک زا یھنماد اب ھک میتخادرپ کمن نداعم یسررب ھب ام

 دادتما زا و هدش عقاو هوکدیفس ای دیپس هوک ھنماد رد اھهوک نیا .دناهدش ھطاحا ناخ ناداد

 .دباییم نایاپ سیپسادیھ ای ملیج تسار ھنارک رد و درذگیم غاب هرق رد دنس دور

 

 دادتما درای ۴٠٠ دودح ھک میدیسر نداعم نیرتگرزب زا یکی ھب اریواخ یاتسور یکیدزن رد

 روبع ماکما ھک تسا کیراب نانچ ھلصاف نیا رد هاگرذگ .تسا یلوزن نآ درای ١٠٠ و دراد
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 یاھھچب اب درم و نز یدایز رامش ،میدیسر کمن دھم ھب یتقو .درادن دوجو مھ اب درم ود

 و شکچ اب و تسا تفس رایسب ،تسا خرس ھب لیام ھک یکمن .دندرکیم راک ناش کچوک

 نارگراک .درادن دوجو نداعم نیا رد امرس و تبوطر ساسحا چیھ .دوشیم هدنک ربت

 جنسامد ھک ییاج ،دوب ندعم یامد زا رتالاب ھجرد ٢٠ امد .دنراد ملاسان و درز یاھهرھچ

 کل ود ھک تسا لاس رد ھیپور کل ١٨ رب غلاب ندعم دمآرد .دوب ھجرد ۶۴ دراریج رتکد

 ،دوشیم رداص باجنپ مامت ھب رتش و رطاق اب اھکمن نیا .دشابیم ضراوع یارب یفاضا

 عطق ار نداعم نیا ھنماد روش بآ زا یرابیوج .دوشیم رداص ناتسودنھ ھب تردن ھب اما

 .دنکیم

 

 یضوح ناکم نیا رد .دراد دوجو ساتاک مان ھب اھودنھ یبھذم ناکم نداعم نیا راوج رد

 بیسآ یدرف چیھ ھب اما ،دننکیم انش یھام دننام یدایز یاھرام نآ رد ھک دراد دوجو

 ھک لالنوچ مان ھب ھگنس تیجنر نارسفا زا یکی یارمھ ھب نم .دننزیمن شین و دنناسریمن

 زا عنام ایح اما ،مدش توعد سدقم ناکم نیا ترایز یارب ،تسا یبھذم رایسب یدرم

 .دش زنرب یاقآ زا یصخرم تساوخرد

 

 یروربف ٢۶

 زرواشک کی ھناخ رد و میدیسر هدکھد نیا ھب باتفآ بورغ – دراد ھلصاف لیام ١٢ اناتوج

 یسک دیدج یاھنامز رد اما ،تسا هدش ھتخاس دوج مان ھب یھپت یالاب رد ھک میدرک فقوت

 دوجو نآ راوج رد کمن ندعم کی و دراد عافترا تف ٢٠٠ ھپت نیا .دناد یمن ار مان نیا

 باجنپ نابز اب الماک اھنآ نابز .دنا ھفایق شوخ و دنلب دق ،ناملسم اتسور نیا یلاھا .دراد

 زنرب یاقآ ھک دندرکیمن روصت اھنآ .تسا ناسکی ابیرقت اھنآ سابل اما ،تسا توافتم

 )»گول-بحاص« ای( اھییاپورا ھک دندیسرپ ام ناراکتمدخ زا بجعت اب و دشاب یسیلگنا

 ؟دنتسیک
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 روبجم بلغا و دنا ریقف نازرواشک ،تسین راومھ نیمز اریز ،تسا دب یزرواشک عضو

  .دننک نیمات ار دوخ یگدنز جاتحیام ات دنشورفب ار دوخ نارسپ و نارتخد ھک دنوشیم

 

 یروربف ٢٧

 .میدیسر اتسور ھب هاگماش و میدرک لابند ار ملیج ریسم ام – دراد ھلصاف لیام ١۶ روپلالج

 رد اتسور نیا .دوبن هداج زا یتمالع چیھ و تشاد رارق یگیر یاھهرد رد الماک ام ریسم

 .دنا اھودنھ اتدمع نآ نانکاس و تسا هدش انب ابیز یھطقن

 

 تشگزاب رد نوتسنفلا یاقآ اب مردپ ھک مشاب یاتسور نامھ رد ھک متشاد ار تصرف نیا نم

 ھنادنمتواخس وا اب مردپ ھک متفرگ رارق نمھرب کی ھناخ رد نم .دوب هدز ودرا رواشپ زا

 باوخ تخت کی و دید کرادت نم ماش یارب دوخ ییاناوت زا رتارف وا .دوب هدرک راتفر

 .درک هدامآ بوخ

 

 یروربف ٢٨

 ٣٠ دودح .دراد ناوارف تشک و تسا بوخ رایسب اتسور نیا .دراد ھلصاف لیام ٩ روپاراد

 اب و ابیز اتسور نیا نانز .دناهدش ھتخاس تشخ و لگ زا مظنمان تروصب ھک دراد ناکد

 و دننکیم لورتنک ار اھنآ ،دنراد تردق ناش نارھوش یالاب اھنآ .دنا طاشن و شیع

 زیخلصاح کاخ .تسا ملاس و لدتعم اوھ و بآ .دنراد تسود ھک دنھدیم ماجنا ار یراکرھ

 .دنکیم دیلوت یدنھ یراوج و جنرب ،وکابنت ،ھبنپ یدایز ریداقم و تسا

 

 یروربف ٢٩

 و دوب کشخ ناش بآ ھک میتشذگ لاناک دنچ زا .درک رود ملیج نایرج زا ار ام نامریسم

 اب یراوج زبس عرازم ،دوب هدیراب ناراب لبق بش ھک روطنامھ .دوب دولآلگ یمک ناشرتسب

  .میدز ودرا نیگنس کچوک یاتسور یلیام مین و هد رد .دوب هدش نیئزت منبش یاھدیراورم
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 ھک اھنآ زا یکی .دندرک هاگن نامیاھسابل و ام ھب تریح اب و دندش عمج اتسور مدرم

 مداد خساپ ؟میوریم اجک و میتسیک ام ،دیسرپ نم زا ،دوب ھتشاذگ رس تشپ ار یگدنز فصن

 تفگ میارب زیمآ نیھوت شور اب وا اما .میور یم ترایز ھب و میتسھ ریقف نارفاسم ام ھک

 .میتسھ سوساج ام ھک

 

 چرام ١

 زا سپ و میدرک عورش اھهرد نایم زا ار دوخ رفس ام .دراد ھلصاف لیام ٩ ساتور ھعلق

 و فورعم ھعلق نیا دراو راد بیش و مظنمان هداج قیرط زا کچوک رابیوج ود زا روبع

 ھب ار ام مارتحا یادا زا سپ و دندمآ نوریب ھعلق زا ام ییاریذپ یارب نارسفا .میدشیمیدق

 .دنداد ام یارب زیمت یھناخ اجنآ رد و دندرب ھعلق لخاد

 

 ھناخ ۵٠ ھک دراد ھناخ ۴٠٠ و ناکد ٣٠ دودح و دراد رارق یدنلب هوک زارف رب ھعلق نیا

 و مکحم باجنپ رگید ھعلق رھ زا شیب ھعلق نیا .دناهدرک لاغشا ھصاقر نارتخد ار نآ

 طسوت ھک دنچرھ ،تسا رت مکحم یلھد زا ھک تسا یاھوراب یاراد انب نیا .تسا راوتسا

 یسیلگنا چیھ طسوت البق ھعلق نیا .تسا هدش ھتخاس بیجن رھش نآ رخاتم یاھروتارپما

 یعس و دنیبب ار نآ دوب لیام تفارکروم یاقآ ھچرگا اریز .تسا ھتفرگن رارق یسررب دروم

 تساوخرد اما ،دروآ تسد ھب ار نآ لخاد ھب دورو هزاجا ،نارسفا ھب ییایادھ نداد اب درک

 .دشن هدروآرب وا

 

 الماک طاقن زا یرایسب رد و تسا یوق رایسب ھک میدش ھجوتم و میدرک دیدزاب ھعلق زا ام

 .تسا سرتسد لباقریغ

 

 زنرب یاقآ راثآ رد ار نآ ناوتیم اریز ،تسین یناتساب ھعلق نیا لماک حیضوت ھب یزاین

 .درادن هاچ اما .تفای
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 .میسیونب ار نام یاھھمان خساپ ات میدرک فقوت جرام مود خیرات ام

 

 چرام ٣

 ینادزد اھنآ رد دوشیم ھتفگ ھک راغ دنچ زا روبع زا سپ ام .تسا رود لیام ١٢ الارکب

 ،زابجل اتسور نیا مدرم .میدیسر اتسور نیا ھب ،دننکیم تراغ ار نارفاسم ھک دنراد رارق

 رد یعس بلغا وا .دنا ھگنس تیجنر ،دوخ مکاح دض رب ھحلسا نتفرگ ھب داتعم و شکرس

 ھیاسمھ یاھھوک ھب دیدھت ماگنھ اریز .تسا ھتشادن یهدیاف اما ،تسا هدرک اھنآ تازاجم

 زونھ اما ،تسا هدش ناسکی کاخ اب ھگنس تیجنر طسوت راب نیدنچ هدکھد نیا .دنوریم الاب

 .دنا زوسن مدرم نیا مھ

 

 چرام ۴

 ،مداد حیضوت البق ھک یاھهرد زا روبع اب و یساک وباج تمس ھب ار دوخ ییامیپھار ام

 رد .درادن ناکد و تسا کچوک رایسب اتسور نیا .دراد ھلصاف مین و هدزای ھک میدرک عورش

 مھ ھب کیدزن رایسب دنس و سیپسادیھ )نیرھنلا نیب ای( بآود نیب یاھ هدکھد ،شخب نیا

 ریاس ھب تبسن یرتگرزب یاھھلگ ھک دننکیم یگدنز نآ رد رفن لھچ ای یس و دنراد رارق

 .دنھدیم شرورپ باجنپ یحاون

 

 .درکیم یگدنز شیورد کی نآ رد ھک میدرک یرپس کچوک رایسب دجسم کی رد ار بش ام

 زا .دوب وا نید فالخ ھک تشاذگ دجسم رد یتخت نم یتحار یارب ،دوب ناملسم ھکنیا اب وا

 :داد خساپ تمیالم اب ،دیشک یھآ ھک یلاح رد ؟تسیچ ادگ ھب ندش لیدبت لیلد ھک مدیسرپ وا

 تشاذگن یقاب وا زج یلکشم چیھ و تشذگرد ھک دوب راھدنق مارتحا لباق درم کی شردپ

 شیاھومع سپس .دش راچد تشونرس نیمھ ھب سپ زور ود شردام .دوب ھلاس ١٢ ای ١٠ ھک

 سپ .دندرک نوریب ھناخ زا ار وا و دندومن بحاصت ار شردپ لاوما تصرف زا هدافتسا اب

 .دیمان دوخ ینید ردپ ای دشرم ار وا ھک دروخرب یناحور درم ھب ینادرگرس لاس ھس ود زا
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 یوریپ وا زا و دشاب لاعتم یادخ دای ھب ھشیمھ و دنک اھر ار ایند ھک درک ھیصوت شیارب وا

 .دنک

 

 چرام ۵

 اما .میدرک کرت ار نآ ھک تسا یاتسور زا رتکچوک هدکھد نیا .تسا رود لیام ۵ الدنام

 .تسا هزیکاپ ناش یاھھناخ و نانکاس و تسا تیعمچرپ

 

 رادناکد کی یتح .دنا ناملسم اھنآ .دنا اشوک و شوھاب نازرواشک و تسا زیخلصاح کاخ

 نیا نم .دنکیم نیمات ار نارفاسم یگدنز جاتجیام ھک هرایتب کی یانثتسا ھب ،درادن دوجو

 .دوب هدش ھتخاس بوچ و لگ زا و دوب زیمت ھک مدناتشذگ راجن کی ھناخ رد ار بش

 

 چرام ۶

 تمدخ رد یرسفا ،هروچنیو لارنژ مان یانعم .میدز ودرا لیام ٨ ھلصاف ھب الایکینام کیدزن

 نوفدم یعیسو یاھھناریو نآ ریز رد ھک تسا »دیپس پسا رھش« ،ھگنس تیجنر ھجاراھم

 رد البق ھک دھد رارق درگیپ دروم ار یناققحم تساوخ تصرف زا هدافتسا اب لارنژ .تسا

 هدش فشک ینانوی یاھهروطسا یواح یاھھکس ھک ییاج ،دندوب هدرک شھوژپ لحم نیا

 و نآ زیگناتریح هرتسگ ھک داد ماجنا ار دبنگ ای ھپوتسا کی یرافح ،هاگدید نیا اب وا .دوب

 و تشاد یکدنا ریثات اما .دنکیم ھیارا یناتساب راثآ نآ زا یھشیدنا ،نآ طاحم تاعطق مھ

  .دنزاس لقتنم هدنیآ راصعا ھب ار ھتشذگ یخیرات راثآ ھک دندوب راودیما اھنآ ناراذگناینب

 

 کی ھک تسا نیا )نامگ و سدح داینب رب( لارنژ رظن و تفای ھمادا هامود وا تایلمع

 ایلافسوب رھش ناکم نیا رد و دزاسب ار ینامتخاس نینچ دناوتیم ییاھنت ھب لقتسم هدازھاش

 ھک دھدیم لامتحا وا .تسا ھتخاس شپسا راختفا ھب و ینودقم ردنکسا طسوت ھک دراد رارق

 ھب ادخان نآ ھلمح ھب طبترم یطیارش ھب طوبرم تسا نکمم راثآ زا یکی یور یھبیتک

 .دشاب باجنپ
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 تشگزاب رد( نوتسنفلا یاقآ هاگودرا زا یھورگ ،سیپسادیھ ھب دنس دور زا ییامیپھار رد

 رت قیقد ای ردنکسا نیدحتم تختیاپ ،الیسکت یایاقب یوجتسج ھب )لباک ھب دوخ تیرومام زا

 عقاو اتسار نیا رد دزیم سدح دروفلیو گنھرس موحرم ھک ودنھ رھش مان ،دنتفر الیساشکت

 حرط ھک نامتخاس نیا زج ھب ،دندیدن یناتساب رھش زا ییایاقب ای ھناریو چیھ ھتسد نیا .تسا

 یعونصم ھپت کی یور مکحم راتخاس کی ھک دش تباث اما .دوب دبنگ کی ھباشم نآ یلک

 هدناشوپ گنس اب رتشیب ھک دوب مدق ١۵٠ نآ رود و تف ٧٠ دودح نآ عافترا .تسا عافترا مک

 نامتخاس نیا نوتسنفلا ھتسد یاضعا رثکا .تسا هدنام مامتان ارھاظ اھاج یضعب رد اما ،هدش

 الایکینام هربقم ای ھتشپ ای ھپوتسا ار انب نیا نایموب اما ،دندرکیم روصت ینانوی الماک ار

 رارق یناتساب سیپسادیھ ای ملیج زا لیام ۴٠ ھلصاف ھب گرزب رھش کی رد ھک دندیمان یم

 .دراد

 

 ار ییالط و ینھآ یاھھبعج لارنژ ھکنیا ات تفای ھمادا کدنا تیقفوم و ھفقو اب دبنگ رفح

 زنرب یاقآ ھک عیام هدام یرادقم و دوب ینانوی یاھھکس و ییالط ھقلح کی یواح ھک تفای

 هروچنیو لارنژ ھک ھنوگ نآ .دندرک هدھاشم روھال رد درالآ لارنژ فطل اب دراریج رتکد و

 رد ار رھش نآ ردنکسا ھک دنیوگیم یخرب .دشاب ایلافسوب تسناوتیمن رھش ،دنکیم ضرف

 ھک دیوگیم عجرم نیمھ .درک انب ،درکیم روبع ھناخدور زا ھک یلحم رد سیپسادیھ ھنارک

 زا یقطنم ھنوگ ھب ھک ھک دشیم هرادا سیلیسکات طسوت سیپسادیھ و دنس دور نیب ھقطنم

 ینانوی ھکس دنچ اجنیا رد ام .دوب کانمیب سیپسادیھ قرش رد روشک مکاح ،سوروپ یبلطهاج

 هدرک ادیپ ھپوتسا کیدزن کاخ ریز زا ار اھنآ یناراب لصف رد ھک میدیرخ ناییاتسور زا

 .دنداتسرف ھتکلک ھب و دندیرخ دراریج رتکد و زنرب یاقآ ار یرامش .دندوب

 

 چرام ٧
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 ھناخ رد و میدیسر رھش نیا ھب تشاچ زا سپ ام .دراد ھلصاف لیام مین و هدزناپ یدنپلوار

 و دندمآ ام لابقتسا ھب ھجاراھم نارسفا .میدز ودرا لباک عولخم هاشداپ ،کلملا عاجش هاش

 .دنداتسرف مھ »تفایض« ام یارب .دندرک راتفر ھنامرتحم ام اب

 

 چرام ٨

 ھگن ار رطاق ود راب :مینک مک ار نام یاھنادمچ زا یرتشیب راب ات میدرک فقوت اجنیا ام

 .میتسھ ینارد ھک میدرک دومناو و میدیشوپ یناغفا سابل ام .میتخادنا رود ار ھیقب و میتشاد

 ھب ار دوخ یسیلگنا مان زنرب یاقآ .دنک لمحت ار قیقد یسررب تسناوتیمن روصت نیا اما

 .دندیمان ناج نسح ،دوب مدلوت زور رد ھچنانچ ارم مان و داد رییغت ناخردنکس

 

 ینارد مدرم ھب ار دوخ یتخبدب ات میتسب دوخ یاھپسا تشپ رد ار دوخ یزپشآ فورظ ام

 یشیامن نینچ .دنشکیم و دننکیم تراغ لوپ کی لدب رد ار نارفاسم ھک میھد ناشن ناغفا ای

 رطخ ھب گیبزوا و ینارد یاھروشک رد ار ام تینما ،میدرک رارقرب باجنپ رد ام ھک

 .تخادنایم

 

 چرام ٩

 رایسب ارم ھک دش رامیب دراریج رتکد و میدنام یدنپ رد ،دیرابیم ھک یدیدش ناراب رثا رد ام

  .دوب نابرھم رایسب نم اب وا اریز ،درک تحاران

 

 رب یرایسب تازجعم نونکا .مدرک ندید اسراپ یدرم ،هاش غارچ هاگمارآ زا بورغ زورما

 .تسا هدش ھتخاس ھلاسم و گنس زا شیپ لاس ١٢٠٠ ھک دوشیم ماجنا وا دوبدای یانب

 رارما ،دنوریم ترایز ھب ھک یمدرم تاریخ کمک اب ھک دنا وا ناقاتشم ،نایادگ زا یرامش

 .دننکیم شاعم
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 ربارب نآ تیعمج .تسا روھال زا رتدرس نآ ناتسمز اما ،تسا بوخ یدنپلوار یاوھ و بآ

 کاخ .دننکیم لمحت ار راشقا ریاس ھک دنا ودنھ اتدمع نآ نانکاس .تسا ناخ ناداد دنیپ اب

 عیرس یھایگ ششوپ .دنکیم دیلوت دنھ یراوج و لدرخ ھناد ،ھلغ و دوشیم تشک اعیسو نآ

 ھب ھکیس تلود یوس زا ھک یمتس و ملظ ھجیتن رد اما ،دنا یوق و شوھاب نازرواشک .تسا

 .دنا انتعا یب یزرواشک رد ،دوشیم دراو اھنآ

 

 نارجات طسوت ھک تسا ینغ لپمک عاونا و هریغو روگنا ،ماداب ،شمشک تراجت اب رھش نیا

 طاقن ھب الاب یاھروشک زا اھالاک عاونا ناکم نیا زا .دوشیم یرادیرخ هریغو لباک ،رواشپ

 .دوشیم رداص باجنپ فلتخم

 

 چرام ١٠

 دروآ گنس اک یناج مان ھب شکرس و کچوک یاتسور کی ھب ار ام یلیام ١٣ ییامیپھار

 نیا یلاھا .)زیزع زیچ کی اب داحتا ینعی ،داحتا یانعم ھب گنس و زیزع یانعم ھب یناج(

 ھیاسمھ دولآلگ و کچوک ھعلق رد رادناکد ود .دنرادن یھجوت اھھکیس رادتقا ھب اتسور

 .تسا اھفلع و اھھتوب زا رپ و ریاب نیمز .تسا مدرم زا یلاخ ھک دننکیم یگدنز

 دننکیم یگدنز ریش اب رتشیب اھنآ .دننکیم نیمات ار یگدنز جاتحیام تردن ھب نازرواشک

 .دننادیم لالح کیفارت ار تراغ و

 

 چرام ١١

 هدش شرف ابیز و گرزب یاھگنس اب ھک میتشذگ ھلگرام زا .تسا رود لیام ٩ رتخ نامثع

 یژرنا زا یروصت و تسا هدش ھتخاس یلھد رخاتم یاھروتارپما طسوت انب نیا .تسا

 نآ زآ درای ٢٠٠ دودح لوط ھب یھاگرذگ و دنا هدیرب ار اھهوک ھنماد ھک دھدیم ینارگراک

 ھلق طسو رد ھک میتفای گنس یور هدش یکاکح یسراپ ھبیتک کی اجنیا رد ام .دنا ھتخاس

 منیبب ات متفر الاب دایز یتخس اب و راوشد ابیرقت هار زا نم .دوب شرفگنس ھب فرشم و هوک

 درگ اب و هدش هدوسرف اریز ،منک ییاشگزمر ار نآ متسناوتن اما .دوب هدش ھتشون ھچ اجنآ رد
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 تحار لایخ اب نارفاسم یتقو ،دوشیم ھتفگ .)رام یولگ ینعی ھلگرام( دوب هدش هدیشوپ هایس

 کیربت ار رگیدکی ھب دوخ رارف ،دنرذگ یم )تسا دزد زا ولمم ھک( ھلگرام رانک زا

 و دوشیم هدیمان رتخ نامثع الومعم ھک میدیسر اتسور نیا ھب بورغ زا شیپ ام .دنیوگیم

 .میدرک فقوت یزرواشک ھناخ رد

 

 یھمشچ .تسا هدش لیدبت افوگش یدابآ کی ھب و تسا راگزاس تشک یارب یبوخ ھب کاخ

 و اھرازاب ،اھھچوک ھک دناسریم اتسور نیا ھب ار یدایز یاھرھن رواجم یاھهوک یاپ زا

 نیا نم .دننکیم روراب و ھتسارآ ار اھیدابآ و دنیوشیم ار اتسور یاھھناخ یاھهزاورد

 دننام اھنآ رگا .مدرک شوخ رایسب ،تسا نیرولب و فافش یاھلاناک زا راشرس ھک ار ناکم

 تشھب ھب ار رھش نآ ،دنراد نایرج اجنیا رد ھک یروط ،دنشاب ھتشاد نایرج یلھد رد اجنیا

 .دراد دوجو ناکد ٧٠ دودح اتسور نیا رد .دننکیم لیدبت لماک

 

 ییابیز یاراد و تایصوصخ رظن زا مھ و تماق رظن زا مھ ،دنا ھفایق شوخ رایسب مدرم

 ودنھ اتدمع اھنآ .دنا زرواشک اھنآ زا یمین ھک دراد هدنشاب رازھ ود اتسور نیا .دنا نراقت

  .دنراد تنوکس زین ناناملسم نآ یلامش شخب رد ھچرگا ،دنا

 

 ھتشگرب اراخب زا شیپ هامود و هدومیپ ار سراپ ھک مدش انشآ رگرز کی اب اتسور نیا رد

 ھکس کی وا .تفگ نم ھب شنانکاس ملظ و هداج تارطخ ،رھش نآ یاھیتفگش زا وا .دوب

 .دوب هدیرخ اراخب رد ھیپور مراھچ کی تمیق ھب ھک داد ناشن ار )کیپک( یسور یسم

 ھب تبسن ھیسور یاھروشک ندید یارب یرتشیب لیامت نیا .دوب کیک ھیبش و نھپ شرود

 ار نآ دننام زگرھ ھک دوب ھناواکجنک زیچ کی نم یارب ھکس نیا .درک داجیا نم رد شیپ

 هداج دروم رد ھک مدرک یفرعم زنرب یاقآ ھب ار وا نم .مدوب هدیدن دوخ یگدنز رد

 .درک تبحص وا اب تعاس ود و دومن وا زا یدایز یاھشسرپ

 

 چرام ١٢
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 هاگتماقا ،لادبا نسح مان ھب یروھشم ناکم زا ار ام ریسم .دراد ھلصاف لیام ١٢ ناھرب

 روھال کیدزن یوار لحاس رد هردھاش رد شدسج ھک درک تیادھ یلھد روتارپما ریگناھج

 ھتخاس روتارپما نآ ھک هاو مان ھب اتسور نودب دوب یغاب لحم نیا راوج رد .تسا هدیمرآ

 ام .دراد دوجو نآ رد یدایز یاھیھام ھک دوشیم باریس هراوف شش طسوت غاب نیا .دوب

 .درک بوخ راتفر ام اب زرواشک کی و میدیسر دوخ هاگودرا ھب

 

 ،تشاد تسد رد ار مپسا راسفا ھکیلاح رد و دمآ نم دزن ھلاس ١۴ ھکیس یابیز رسپ کی

 ار اھنآ نم .مھد ناشن ار )»گول-بحاص«( دراریج و زنرب نایاقآ شیارب ات درک رارصا

 اریز ،دنک زیامت نم زا ار نایاقآ نیا دناوتیمن ھک تفگ نم ھب سپس وا .مداد ناشن وا ھب

 .میتشاد یناغفا یاھسابل ام ھمھ

 

 چرام ١٣

 یط ار کانسرت و ادصورس رپ ،عیرس رھن دوخ رفس رد ام .تسا رود لیام ٨ وردیھ

 تردق ھک مزرلب یپسا یور نم ھک دش ثعاب و )دوشیم هدیمان وراھ یتسرد ھب( میدرک

 .دوب هداد تسد زا بآ راشف ریز ار شیاھاپ

 

 میدش هرصاحم درم و نز یرامش طسوت و میز ودرا اتسور جراخ رد یزیمت ھناخ رد ام

 ھگنس بیجنر طسوت ام ھک دندرکیم وگتفگ رگیدکی اب و دندرکیم هاگن ام ھب بجعت اب ھک

 .میا هدش هداتسرف رواشپ رادرس دزن یتیرومام یارب

 

 ھنابش وا .دش ناریو ھفیلخ مان ھب روھشم دمحادیس طسوت اتسور نیا ھک دوب شیپ لاس راھچ

 ریشمش مد زا ناناملسم و ناودنھ لومش ھب ار اتسور نیا نادرم و تشذگیم دنس دور زا

 ندروآ تسدب زا سپ ھکیس نارس زا یکی ھگنس یرھ رادرس نامز نیا رد .دنارذگ یم

 تسد رد ریشمش اب ،دادیم ماجنا ار دوخ کانلوھ یاھراک ھک یلاح رد ،نمشد تاعالطا

 ھک دش ثعاب و درک ماع لتق ار شنایھاپس زا شخب ھس ،دناسرت ار ھفیلخ ،دش دراو وا رب
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 وا .تشاد بصعت مالسا نیئآ ھب تبسن ھفیلخ .دنک ینیشن بقع دنس دور زا تقو عرسا رد

 دادترا رب ار تداھش ھک دندوب ھتخومآ شیارب و دوب ھتفای شرورپ یتافارخ دارفا نایم رد ھک

 .دوب اھھکیس ای اھرفاک نمشد ،دھد حیجرت

 

 چرام ١۴

 قاتشم رایسب ،دوب ھتفگ ھک میدرک تفایرد ھگنس یرھ رادرس زا یندم مایپ کی حبص زورما

 مان ھب دنس دور لحاس رد ھک دش ثعاب یروف روما یخرب اما ،دنزب رس ام ھب ھک تسا

  .دنک تاقالم ام اب اجنآ رد ھک دھاوخیم و دنک فقوت الیب اکیکریس

 

 .تشاد یناوارف تشک و دوب بسانم گنج یارب ھک میدرک روبع یعیسو تشد زا ام

 نیا رد ریزو ناخ حتف و دومحم هاش .دننکیم تبحص وتشپ نابز ھب و دنا ناغفا ناییاتسور

 یارب تسدورف یاھورین اب و دنھد تاجن ار ناشروشک ات دندرک شالت دایز عیسو تشد

 تیاھن رد ھکنیا ات دنداد ھمادا ھگنس تیجنر ھجاراھم رازآ و تمحازم ھب ینالوط تدم

 گنج تارج ینارد چیھ نآ زا سپ .دندش هدنار دنس دور قیرط زا و دندروخ تسکش الماک

 .درکن ار ھگنس تیجنر اب

 

 ام لابقتسا ھب یمرتحم هورگ اب ھگنس یرھ رادرس ،میسرب دوخ هاگودرا ھب ھکنیا زا شیپ

 ار ام وا .دوب حلسم و سبلم یمشیربا یاھسابل رد وا .داد ناشن ام ھب یدایز مارتحا و دمآ

 ،رھاظ .دوب هدز رداچ ام یارب ھک ییاج ،درک تیادھ دنس دور لحاوس رد دوخ هاگودرا ھب

 »تفایض« کی وا .دوب ھگنس تیجنر ھیبش وا یقالخا یاھیگژیو و کابیب نابز ،ھیبنت

 .دوب فرحرپ و داتسرف لوپ

 

 نیا رد .دندرک روبع لیف اب ار دنس دور ھگنس یرھ رادرس اب دراریج رتکد و زنرب یاقآ

 ود .دش هدرب دنت بالیس طسوت اھنآ ناراوس و پسا تفھ .داد خر یزیگنامغ ھثداح اج

 .دش ادیپ بآرپ ربق کی یور درم کی و یلوا
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 چرام ١۵

 هزاورد جراخ رد یارس ای ھناریو ھناخرفاسم رد و میدرک لابند کتا ات ار دنس دور ریسم ام

 .میدرک فقوت کتا

 

 .مینک یسررب ار بآ ینیمزریز هاگرذگ )بآ یدزد ینعی( دزدبآ و کتا ھعلق میتساوخیم

 مدرم و دشاب گنج ھک یتقو ،دنکیم نیمات دوخ یارب ار بآ دایز یرادقم اجنآ ناگداپ

 ناشدزمتسد یگداتفا بقع لیلد ھب ناگداپ .دنورب نوریب اھهزاورد زا بآ ندروآ یارب دنناوتن

 هزاجا ام یارب ھک دوب ھجاراھم روتسد زا یچیپرس اھنآ عانتما تلع و دندوب هدرک شروش

 ام یھتسد فسات ھیام ،درک عانتما ام شریذپ زا ناگداپ ھکنیا زا .دوب هداد ار ھعلق یسررب

 .دش

 

 چرام ١۶

  .میدرک فقوت اج نیا یمومع لغاشم یخرب لیلد ھب

 

 چرام ١٧

 کتا ای »ھعونمم دور« زا حبص زورما .دراد رارق دنس دور یوس نآ لیام ود دابآریخ

 .تسا باجنپ یاھھناخدور زا رت عیرس ھک تسا تعاس رد لیام شش نآ نایرج .میتشذگ

 یدارفا و دوشیم هدینش یلیام ھس ھلصاف رد بآ شزیر یادص .تسا قیمع رایسب دور نیا

 و دنک نایرج کی طسوت دابآریخ لامش شخب .دنا نآ زا روبع ناھاوخ ھک دنکیم رک ار

 اب یفرب یاھھوک و لباک یاھھنماد ندرکوراج زا سپ ھک دوشیم ھتسش یدنل مان ھب دولآلگ

 .دروآیم ناجیھ ھب ار نآ تنوشخ و تعرس و دوشیم اجکی دنس دور

 

 یدب نانخس و دندش عمج ام رود ھحلسا اب نازابرس و مدرم ،میدش کیدزن اتسور ھب یتقو

 اھنآ اما .»دینک تراغ ار اھنآ لام و دیشکب ریشمش اب ار اھنومیم نیا« :دندرک ام راثن
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 نم .دنکیم ظفح ار نارفاسم ھشیمھ لاعتم یادخ اریز ،دننک دراو یبیسآ ام ھب دنتسناوتن

 یخرب و ھگنس تیجنر تیصخش زا یحرش یواح ھک مداتسرف نایلیویرت یاقآ یارب یھمان

 دمحم ناطلس تمدخ رد ھک میتفرگ ناخ یلعدارم ریذن زا یھمان ام .دوب باجنپ یاھیگژیو

 زا شیاقآ ھک درک لاسرا ام یارب یھناتسود رایسب مایپ وا .دراد رارق رواشپ مکاح ناخ

 ھب تبسن یھناتسود ساسحا نوچ ،تسا لاحشوخ دوخ رھش ھب ام دورو ربخ ندینش

 .دراد اھسیلگنا

 

 چرام ١٨

 رطاخ ھب ھک میتشذگ یلاغردیگ مان ھب یلحم زا دوخ رفس رد ام .دراد ھلصاف لیام ١١ هروکا

 .دننکیم تراغ زور رد ار نارفاسم ھک تسا فورعم ینادزد

 

 ام نتشک دصقم ھب ،دنتشاد تسد رد یاھریشمش ھک رفن راھچ ای ھس اب یلاکا ای گنھین کی

 یریگولج اھنآ زا ،دندوب هدمآ ام تظفاحم یارب ھک ھکیس نازابرس زا یھورگ اما .دندمآ

 .دنداتسرفیم تنعل و دندادیم مانشد ام یارب اھنآ اما .دندرک

 

 ھنابدوم رایسب وا .دمآ ام ییاریذپ یارب شنازابرس اب هروکا رسفا ،هاگودرا ھب ندیسر زا شیپ

 .دندوب هدرک هدامآ ام یارب زیمت یھناخ ھک دومن تیادھ ییاتسور ھب ار ام و درک تبحص

  .دندرک تبحص یسراپ نابز ھب مارتحا و بدا لامک اب و دندمآ ام دزن اتسور یاھناغفا

 

 چرام ١٩

 زا یھورگ اب مرتحم هداوناخ کی زا ناغفا ود .میدیسر یلیام ١٨ ھلصاف رد یاپریپ ھب ام

 گنج ھک ییاج ،میدومیپ ار یعیسو تشد ام .دندرک یھارمھ هاگودرا ات ار ام ،نایھاپس

 نیا رد ناگدش ھتشک داسجا زا یرایسب .تفرگ رد نآ رد ھگنس تیجنر اب دمحا دیس روھشم

 .دنا نفد اج نیا رد دربن
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 تیجنر طسوت رابود ،دندیگنج رواشپ یاھینارد اب ھک ینامز و تسا تیعمج مک هدکھد نیا

 بش ام .دنراد ھقالع دوخ بھذم ھب ھک دنا یناناغفا نآ نانکاس .دش ربارب رتسکاخ اب ھگنس

 مھ اب شنامداخ و زنرب یاقآ ھکییاج ،میدرک یرپس ھناریقح و کیراب رایسب ھبلک کی رد ار

 .دندوب اجکی

 

 ناطلس یهداتسرف و روسج رھاظ اب ،قاچ درم کی ناج نیسحریذن ،بش ٨ تعاس دودح

 یلع دارمریذن زا یکی ،داد ام یارب ھمان ود وا .دناسرب رواشپ ھب ار ام ات دمآ ناخ دمحم

 .دندوب ھناتسود تالمج یواح اھنآ .ناخ دمحم ناطلس زا یرگید و

 

 چرام ٢٠

 ،تشاد ھلصاف لیام ٢٠ ھک میدرک نیز رواشپ یوس ھب تکرح یارب ار نام یاھپسا یتقو

 ناطلس گرزب رسپ و یلعدارمریذن .دوب تعارز زا رپ هداج فرط ود .دیرابیم ناراب

 ناطلس ھناخ رواجم و ابیز یھناخ ھب راختفا اب ار ام و دندمآ ام ییاریذپ یارب ناخ دمحم

 نآ رد یگرزب ضوح و تسا هدش ھطاحا بوغرم یاھغاب اب ابیرقت ھک دندرب ناخ دمحم

 .دراد دوجو

 

 ناملسم ھکنآ اب و دروخ ماش دراریج رتکد و وا اب و دمآ زنرب یاقآ دزن ناخ دمحم ناطلس

 نم .درک تبحص ھناتسود رایسب ینالوط تدم یارب وا .درک فرص اھنآ یاھاذغ زا ،دوب

 ار نآ ھباشم ھک یزیچ ،دنروخیم اذغ کی زا مھ اب اھنآ مدید ھک نیا زا مدش ریحتم رایسب

 .مدوب هدیدن زگرھ دنھ هاوخدوخ ناناملسم نیب رد

 

 ھک تسا دنلب تف ١٧٠٠ دودح ایرد حطس زا .دراد رارق راومھان یتشد رد رواشپ رھش

 یکی زج ھب ،فرط رھ زا اما ،تسین مکحتسم .تسا اھگرب و اھخاش ندوب یلامش لیلد

 میلقا یھایگ ششوپ اب ار ییاوتسا یزبسرس تالمجت رواشپ .تسا هدش ھطاحا اھھوک طسوت

 .دناهدش ھتخاس یبوچ یاھباق رد )ماخ یلک روطب( تشخ زا اھھناخ .دنکیم یکی ییاپورا
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 یاھنابایخ زا رتزیمت و رتگرزب اما ،کیراب اھنآبایخ .دنا ھقبط راھچ ای ھس اتدمع اھنآ

 .دنا اھلپ یاراد ھک دننکیم روبع رھش نایم زا رابیوج یرامش .دناهدش شرف و دنا روھال

 ھتسیاش یلھد دجاسم هزادنا ھب اھنآ زا کی چیھ اما ،دراد دوجو یدایز دجاسم اجنیا رد

 .دنتسین شیاتس

 

 مشچ کی نیا .تسا راصحالاب مان ھب یفورعم یانب یاھھناریو یواح رھش یلامش شخب

 .دروآیم دوجو ھب ار ریذپلد و گرزب رایسب غاب دنچ زا کیتنامور زادنا

 

 رازھ ٨٠ دودح رھش .دنا یدنھ اتلاصا اھنآ .دنا ینارد ای ناغفا امومع رواشپ نانکاس

 .ماقم یاراد نادرم یانثتسا ھب ،دنا ھجوت لباق ندوب هدنرد و ملظ رظن زا اھنآ .دراد هدنشاب

 طسوت بلغا اھنآ .تسین هارمھ هدارا و تمحر اب اما ،تسا گرزب اھنآ ینامرھق

 یلاو نارازگراک زا یکی وا .دناهدش دی علخ دوخ کالما زا ،ناریا هدنشاب کی ،دمصلادبع

 اھنآ .تسا یگنرف ای ییاپورا وا ھک هدرک رشن یشرازگ نادنورھش نایم رد و تسا رواشپ

 ناخ دمحم ناطلس دزن یدنلب فقوم وا .دناهدرک رواب ار نیا ،یسنجدب و ینادان لیلد ھب

 .دراد

 

 تارییغت ضرعم رد ار نآ ،تسا هدش ھطاحا اھھوک طسوت فرط ھس زا ھک رواشپ تیعقوم

 امومع ھک دنکیم یریگولج ناتسبات دیدش یامرگ زا اما ،دھدیم رارق اوھ و بآ ررکم

 .دنا یبوخ یاھهرھچ یاراد الامتحا اھنآ ھک تسا لیلد نیا ھب .تسا نآ راتفرگ روھال

 .دوشیمن یھایگ ششوپ نتفر نیب زا ثعاب اوھ و بآ ندوب رییغتم ھک تسا رکذ لباق نینچمھ

 ای یطحق اب دنھ یاھروشک دننام ،اوھ و بآ نیرت بولطمان و یمظن یب نیرتگرزب یتح

 ھب .دشاب یزرواشک رد گرزب یاھتفرشیپ لیلد ھب یدح ات دیاش نیا .تسین هارمھ دوبمک

 رظانم اب باجنپ روشک زا یھطقن چیھ ھک تسا هدش ھجوت نانچ کاخ حالصا و تعارز

 اھنت ھن ابیز یاھھناخ و ریذپلد یاھنابایخ .دنکیمن یربارب رواشپ تشک ریز یحاون یابیز

 یزبسرس نیرتینغ اب و دناهدرک ھطاحا ار رھش ھک یاھغاب لک رد ھکلب ،رھش ھموح رد
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 ملسم .تسین تاملک اب رکذت لباق یتحار ھب ھک یتمظع .تسا هدرتسگ ،دناهدش ھتسارآ اھ

 ،ریجنا ،روگنا .تسین ربارب کاخ یانغ رد رواشپ هزادنا ھب باجنپ رد یرھش چیھ ھک تسا

 .دنوشیم دیلوت اجنیا رد هریغو ولاتفش ،جنران ،زوبرت ،هزوبرخ ،بیس ،کان ،رانا

 

 دنمقالع و دننادیمن ار تلادع مان ھک دوشیم هرادا کچوک یاھرادرس طسوت رواشپ تموکح

 زا گنج رد ھک دنا هراوس و هدایپ نازابرس زا لکشتم نادرگ دنچ یاراد اھنآ .دنا لمجت

 .دنگنج یم ھنادازآ و ھنانیگمشخ اھنآ .دننکیم هدافتسا گنفت و ریشمش ،هزین

 

 زا یبھذم نادرم ای اھالم .دنراد رارق ارادم دروم اھھقرف ریاس اما ،تسا مالسا مدرم نید

 روشک تورث و شناد مظعا شخب و دنا شوھاب امومع اھنآ .دنا رادروخرب ییالاب رادتقا

 ھب ھک تسا یناسک تازاجم لامعا یارب اھنآ نتشاد هزاجا لیلد ھک دنراد رایتخا رد ار

  .دنراد ھقالع هریغو یقیسوم ،صقر ،بارش

 

 طسوتم تماق یاراد ،دوشیم هدیمان رادرس الومعم ھک رواشپ ینونک یلاو ناخ دمحم ناطلس

 فورعم شایتشز ھب وا .دراد ھقالع تذل ھب و ھتشذگ یگدنز راھنلا فصن زا وا .تسا

 تلود و روشک ھب تبسن وا .دنتسھ وا فارطا رد درجم و لھاتم یاھنز ھشیمھ و تسا

 ھب ھک تسا لوغشم اھبنارگ و رخاف یاھسابل و رویز ھب ھشیمھ و تسا انتعا یب دوخ

 رایسب درم دنیوگیم ھک دمان یم یب یب ناطلس ار وا لباک مکاح ناخ دمحم تسود نآ رطاخ

 تالالتخا رثا رب دادعت نیمھ و دراد دنزرف ٣٠ ناخ دمحم ناطلس .تسا نامرھق و لداع

 .دز سدح ار شنارسمھ رامش ناوتیم شرامشرپ هداوناخ زا .دنا هدرم فلتخم

 

 چرام ٢٢ و ٢١

 تفایرد ھک یھمان و تسیک وا یسراپ یشنم ھک دیسرپ زنرب یاقآ زا ناخ دمحم ناطلس

 دمحم ناطلس ؛دروآ نابز رب ارم مان زنرب یاقآ .تسا هدش ھتشون یسک ھچ طسوت ،هدرک

 شلاوحا یایوج و مدرک مارتحا یادا .داتسرف رفن نم تشپ و دنیبب ارم ھک تساوخ ناخ
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 زا وا .یتسھ یسراپ رایشوھ رایسب دنمشناد کی وت ھک تفگ و دنادرگرب ار فراعت :مدش

 وا .درک دیجمت ،مدوب ھتشون وا یارب ھمان رد نم ھک یھناتسود تاملک و تاحالطصا

 .تشاد نت رب گنر رپ یمیشربا یاھسابل

 

 رواشپ چرام ٢٣

 .دوب وا ھب ھتسباو زین وناب نآ و دوب هدش یطایخ نز دنمقالع رخاوا نیا رد یولوم کی

 وا .دوشیم وا ھناخ دراو طایخ بایغ رد ،دباییم بسانم تصرف یولوم ھک زورما تشاچ

 راوید زا ندشالاب اب درذگیم ھچنآ سدح اب طایخ ،دربیم تذل نز اب وگتفگ زا ھک یلاح رد

 و اھبل نتفرگ زاگ ،وربا نتفاب اب طایخ .دوشیم ھناخ دراو ،دوب لفق نآ هزاورد ھک یدنلب

 لتق ھب تخت یالاب رد یولوم اب ار دوخ نز و دریگیم قاتا زا یریشمش ،هرھچ رییغت

 ھب ناخ دمحم ناطلس و دروآ نوریب ار شقشاع و رسمھ دسج طایخ ماجنارس .دناسریم

 و تراسج رطاخ ھب ار طایخ اھنآ .دندمآ یقافتا ھنوگ ھب دراریج رتکد و زنرب یاقآ یارمھ

 .دندوتس شا هدارا

 

 چرام ٣١ ات ٢۴

 دوخ ندمآ زا ام .مدوب لباک نارس ھب یسراپ یاھھمان نتشون فورصم ھبنشجنپ زور مامت

 تیامح راتساوخ ترورض تروص رد و میتساوخ هزاجا اھنآ زا ،میداد ربخ ناشروشک ھب

 .میدش اھنآ

  

 نم اب ھک یلاح رد .تساوخ وراد یرادقم و دمآ دراریج رتکد دزن ،دوب رامیب ھک ناغفا کی

 و یخلت اب ار رامیب ،دناوخیم زامن ام شیپ رد ھک یمرتحم ینارد ،درکیم تبحص

 کشزپ اھنآ اریز ،روخن وراد اھسیلگنا زا زگرھ ھک تفگ وا ھب و درک شنزرس تینابصع

 .دنا رگوداج ھکلب ،دنتسین
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 دارفا و نارادناکد زا یھوبنا ھک ییاج ،مدرک روبع رواشپ رازاب زا اقافتا ھعمج بورغ

 دایرف دنلب یادص اب اھنآ .دوبن بوخ رایسب ھک یلاح رد ،دندرکیم هاگن مسابل و نم ھب رگید

 ییاپورا یاھسابل ھیبش میاھسابل ھکنآ اب ،یریمشک ھن ،متسھ سیلگنا کی نم ھک دندزیم

 .دوبن

 

 فطل ھب نیا .مدش لاحشوخ رایسب نایلیویرت یاقآ دوخ یماح یتمالس ندینش زا اجنیا رد

 اراخب ھب ھک ییاپورا رجات دنچ اب اجکی ،دوب هدمآ ھتکلک زا یگزات ھب ھک دوب هاش نیعم دیس

  میارب مردپ زا یھمان .تسا هدرک دای یکین ھب نم زا فلاکتیم یاقآ ھک تفگ نم ھب وا .دنورب

 ربخ یواح ھمان نیا .تسا دنمتحص و ملاس وا ھک نیا زا مدش لاحشوخ یلیخ ھک دروآ

 بلغا ھک )درادن دوجو رگید ھنافساتم( دوب روشیک تگوج مایمیمص تسود زا یمازلا

    .متشاد یرگید یایند وا اب ییادج رد و مدرکیم یرپس وا رانک ار یشوخ تاقوا

 

 لیرپا ١

 .دروخ و تفرگ ار اھھلاژ نم یلھا نومیم کی .دیراب یدیدش ناراب و دمآ ھلاژ رایسب زورما

 ھلاژ نتشاذگ رد ناویح فعش زا دراریج و زنرب نایاقآ و دوب ھناواکجنک هرظنم کی نیا

 ھب ندز تسد تارج نم ھک دندوب درس نانچ اھھلاژ ھکنآ اب ،دندش هدزتفگش شناھد رد

 .متشادن ار اھنآ

 

 لیرپا ٢

 نودب« ھک مدرک تاقالم ناغفا یادگ کی اب و متفر یلحم مامح کی ھب حبص زورما نم

 ،نم پسا نتخات یادص ندینش اب وا .دوب »زیچرھ نودب و معط نودب ،مشچ نودب ،نادند

  :دز دایرف نومضم نیا ھب دنلب یادص اب

 

 یادخ ھک شاب ھتشاد دای ھب ،زادنیب نم یوس ھب ار تنامشچ یزوسلد اب !راکراوس یا«

 .»تسا هدیشخب ییانیب رون امش ھب ،تسا ھتخاس روک ارم لاعتم
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 لیرپا ٣

 رد .تخادنا تشحو ھب ارم شایکیرات ھکنیا ات متشگ رھش رد بش ات ار زور مامت نم

 .دش ماهدنخ ثعاب ھک دناوخیم وتشپ ای یناغفا نابز ھب یگنھآ ناغفا کی ھک مدینش تشگزاب

 وا گنھآ شناھارمھ اما .دوب نشخ و تخس شیادص اریز ،منک کمک شیارب متسناوتن نم

 .دندوتس ار

 

 لیرپا ۴

 یناسک ،دندوب هدرک ھطاحا ھنسرگ یاھنآملسم ار یزپشآ یاھناکد .متشذگ رھش زا رصع

 دندوب یمدرم اھنابایخ رد .دندوب هدیرخ تشوگبآ رد ندرکرت یارب ار نان صرق کی ھک

 دوخ تشپ رب یمرچ یاھ ھسیک ھک ینادرم و هریغو دندرکیم یخوش ،دندناوخیم زاوآ ھک

 نارفاسم یارب ھک دندرکیم نالعا ار نآ شورف ،یجنرب ھلایپ ندیبوک اب و دندرکیم لمح

 .دنھدب بآ یغلبم لدب رد

 

 لیرپا ۵

 روشک ھک دناسر یسراپ هداز بیجن ،ناخ نادرم یلع غاب ھب ارم یرصع یور هدایپ کی

 غاب زکرم رد .تسا هدرک دوخ دنمھوکش و قوذ اب یاھانب زا ولمم یلھد ات دھشم زا ار

 غاب ھیقب .تسا هدش ھطاحا اھ هراوف اب ھک دراد رارق ھقبط ھس عافترا ھب ابیز نامتخاس کی

 قیرط زا و مدش نوریب غاب زا بورغ زا شیپ یمک .تسا بالگ و هویم ناتخرد هوبنا زا رپ

 میسقت یاھنآبایخ طسوت نآ مظعا شخب و تسا لیطتسم نآ لکش .متشذگ رامیلاش مانب یغاب

 یاقآ طسوت البق غاب نیا زا یرصتخم خرش .دننکیم روبع رگیدکی زا غاب طسو رد ھک هدش

 .تسا هدش ھیارا نوتسنفلا

 

 و دوب راوس یپسا رب ھک مدروخرب یمرتحم و قاچ ،ریپ هایس درم اب ،رھش زا تشگزاب رد

 .دندوب پسا رب راوس یمین و هایپ اھنآ زا یمین .دندوب هدرک ھطاحا ار وا رفن ٢٠ دودح
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 اجک لھا و متسیک ھک دیسرپ نم زا »مکیلع مالس« فراعت زا سپ و درک فقوتم ار شپسا

 لباک ترایز ھب دوخ »دشرم« ربق ندید یارب ھک متفگ شیارب ؟تسیچ مردپ مان و متسھ

 بوخ رایسب ار وا ھک داد خساپ وا .تسا ھگنسدوب مردپ مان و ماهدمآ یلھد زا ،موریم

 .دوب هدمآ رواشپ ھب نوتسنفلا یاقآ اب ھک یتقو ،دسانشیم

 

 ھب ،متشذگ اھنآ ھب ھجوت نودب امومع ،مدرک تاقالم هداج رد ھک یتیعمج یھوبنا نایم زا

  .منک لدب و در »مکیلع مالس« کی رھ اب ھک نیا زا زج

 

 یتعاس ھک یلاح رد وا .متشاد رواشپ یلاو دشرا رسپ ناخ دمحم ھجاوخ اب ینالوط یوگتفگ

 ھب نم اب بدا تیاھن اب و تسشن نم نیلاب رب فراعت زا سپ .دمآ نم دزن ،تشاد تسد رد

 تشاد رس رب یلاش یھمامع و دوب هدیشوپ یرخاف یاھسابل وا .درک تبحص یسراپ نابز

 .تسا دلب رعش اب و تسا نیبزیت رایسب و ھلاس ١۵ یرسپ وا .دوب هدوزفا وا ییابیز رب ھک

 تسا وا یلوا تایبا زا یکی یھمجرت نیا :درک تیارق یسراپ و وتشپ ای یناغفا تیب دنچ وا

 نم زا یدنھ تیب دنچ زا ھخسن کی وا .مراد ھگن راگدای ھب و مسیونب ار نآ مدش شوخ ھک

 ھک دشاب مدای ،متشگرب مھاگداز ھب یتقو ھک تفگ نم ھب و دوب قشع زا راشرس ھک تفرگ

 .مسیونب ھمان شیارب

 

 ھمجرت

 .تسا دب زیچ ھمھ وت نودب ،تسین غورد ،مراد وت ھب ھک یقشع

 .تسا رون مک و تسین فافش ھنیئآ ،دنیبن وت یور و دنیب ھشیش ھب یدرم رگا

 .ھن ادرف و تسا زورما ایند یداش ،وشن رورغم ایند شیامن اب

 .هدنخ رگم ،تسین ھیرگ شروظنم ،دزیر کشا لیس یدرم رگا

 .تسا محرت نازیم نم بناج زا ملظ ،ینک ملظ نم ھب راب دص رگا

 ناھنپ ار نآ ناوتیمن و دنادیم ایند ھمھ ار ام قشع نونکا ،دوب یفخم ام قشع ھتشذگ رد

 .درک
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 دھدب رس ھک تسا نازرا نامحر یارب ،درٔوآ تسد ھب رس تمیق ھب ار قوشعم ناوتب رگا

 .درخب قوشعم و

 

 لیرپا ۶

 ھک میتفر یسانش گنس ناکد یسررب یارب دراریج رتکد اب تشاچ زا سپ ۴ تعاس دودح

 فلتخم یاھگنر اب یتمیق یاھگنس دایز رادقم وا .دراد دوجو ناتسکرت یاھروشک مامت رد

 میتفرگ گنس ود وا زا .دوب هدروآ رگید فورعم یاھاج و ناشخدب زا ھک داد ناشن ام ھب ار

 .دنک کح نآ یور یسراپ طخ ھب ار ام یاھمان ھک میتساوخ و

 

 طسوت اریخا و دراد عافترا تف ٧٠ ناکم نیا .میتشذگ رھش زا راصحالاب ریسم رد رصع

 ھب لیصا یانب کی زا یروصت نآ یاھھناریو .تسا هدش هدنازوس و ناریو ھگنس تیجنر

 اب ات دروآ نوریب ار نارادناکد ،رھش رد !»یگنرف وا« رفاسم کی دایرف .دھدیم تسد

 کی رد ھگنس تیجنر روتسد ھب ام ھک دنتفگ رگیدکی ھب اھنآ .دننک هاگن ام ھب بجعت

 .میا هدمآ رواشپ ھب تیرومام

 

 لیرپا ٧

 اب نم .دنداتفا هار ھب راکش یارب ناخ دمحم ناطلس یارمھ ھب دراریج رتکد و زنرب یاقآ

 وا .تسا هدوب ھکم و میلشروا ھلمج زا ییایسآ یاھروشک رد ھک مدش انشآ سانش گنس کی

 تروص بوخ دروخرب اھیدنھ اب نآ رد ھک ییاج ،تفگ ار ناتسکرت یاھیتفگش زا یرامش

 وا ؟مدیسرپ ار راک نیا تلع وا زا .دنوشیم ھجاوم ریقحت اب امومع اھناغفا اما ،دریگیم

 ناغفا اھنآ زا یکی .دنورب ھکم رد رھطم ربق ترایز ھب ھک دنتفرگ میمصت رفن ھس ،تفگ

 ینعی ینامیلس مان ھب الومعم بارعا ار اھناغفا اریز .دشاب ینامیلس دیاش[ یناطلس ای

 زا ای یدنھ یموس و دنس نکاس ای یدنس یرگید ،]دنتخانشیم نامیلس یاھھوک ناگدنشاب

 افداصت .دندیسر ناتسبرع زرم رد ریسم نآ ھب ییامیپھار نیدنچ زا سپ اھنآ .دوب دنھ

 ھک دندرک تاقالم یدرم اب اھنآ .دندش نادرگرس عیسو یتشد رد و دندرک مگ ار دوخ ریسم
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 ار هار ھک دندرک سامتلا وا زا و دنتفگ وا ھب ار دوخ تالکشم اھنآ .دوب دوخ راک رس رب

 ار اھنآ ھک تفگ شیابیز و هرکاب رتخد ھب ،دوب راک رس رب وا نوچ .دھد ناشن اھنآ یارب

 ناھارمھ ھب ادتبا یناطلس ،دندش رود زرواشک دید زا اھنآ یتقو .دنک تیادھ بسانم هداج ھب

 ار یپسا وا ھک تفگ یدنس .دنک اپ ریز ار امنھر رتخد نیا تفع دھاوخیم ھک تفگ دوخ

 روش اب یدنھ ،دندرکیم وگتفگ اھنآ ھک یلاح رد .تسا راوس نآ رب رتخد نآ ھک دریگیم

 و تفع ھک هراچیب رتخد .تشادن هدیاف اما ،درک شنزرس تدش ھب ار اھنآ دایز قایتشا و

 کشا لیس و تفگ وا ھب ار دوخ یتخبدب و تفر شردپ دزن ،دوب هداد تسد زا ار دوخ پسا

 .دش یراج شنامشچ رد نوخ ھک دش یبصع نانچ فرح نیا ندینش ضحم ھب ردپ .تخیر

 و داتفا هار ھب ھتسد .داتسرف نافلختم یریگتسد یارب ار دوخ یھتسد دارفا زا یرامش وا

 یدنس و یناطلس .دروآ زرواشک دزن ھب و دومن ریگتسد ار اھنآ ،ییامیپھار زور ود زا سپ

 اھیدنھ راختفا ھب ناقھد .دندروآرد یدنھ دقع ھب ار رتخد اما ،دندرک تسوپ هدنز ار

 و نموم و هدش بوخ راتفر ناتسبرع رد یدنھ رھ اب نامز نآ زا و درک انب یهدکھد

 .دوشیم هدناوخ صلخم

 

 لیرپا ٨

 معا اھودنھ ھمھ .تسا یبوخ یاج .متفر تان خاروگ مان ھب اھودنھ دبعم ھب حبص زورما

 هراوف ھک یضوح رد و دنوشیم عمج اجنیا رد اھھبنشکی ناش نادنزرف اب درم و نز زا

 ،دیوشیم ار رواشپ یلامش علض ھک نآ نیرولب و لالز بآ .دننکیم لسغ ،دراد طسو رد ابیز

 .دھدیم لیکشت ار یکیراب رھن

 

 ھک میدرک جک ناخ نادرم یلع غاب تمس ھب ار دوخ ریسم دراریج رتکد یارمھ ھب رصع

 زا نیسح دمحم هدازھاش مان ھب یهدازھاش اب غاب یدورو یکیدزن .مدروآ البق ار نآ حرش

 و تشاد نت رب هرخاف یھماج وا .میدش ھجاوم لباک هاشداپ ،دیقف هاشرومیت هداوناخ ناگداون

 قاتشم ھک تفگ و درک مکیلع مالس دراریج رتکد ھب وا .دوب هارمھ ناراکراوس زا یرامش اب
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 ھک دومن تساوخرد دراریج رتکد زا و درک تبحص پسا رب راوس تعاس مین .تسام رادید

 .تسا هدوب اقآ نآ تسود وا .دربب ناتسلگنا ھب نوتسنفلا یاقآ یارب یھمان

 

 دازآ یاوھ رد و دوب ھجرد ۶۶ )متشون یم ار متارطاخ رتخد نم ھکییاج( قاتا جنسامد

 .ھجرد ١٧ توافت اب ،دوب ٨٣ نامز نامھ

 

 لیرپا ٩

 نم اب فلتخم تاعوضوم دروم رد و دمآ ھلاس ۵۵ درم کی ،رواشپ لاوتوک دمحمریقف

 دیابن نآ ندوب صخشمان لیلد ھب اما .درک رکذ ار ناکم نیا ھنالاس دمآرد وا .درک تبحص

 .مسیونب متارطاخ رتفد رد ار نآ

 

 لیرپا ١٠

 .دوب هدش عطاقتم اھرابیوج اب ھک درک تیادھ ابیز یغاب نایم زا ارم یھاگیب یراوس کی

 تیادھ هراب ھناخدور زا ھک یاھهراوف و اھرابیوج طسوت رواجم عرازم و اھغاب مامت

 راھچ اجنیا رد هریغو یراوج و وج .دزاسیم ینغ ار روشک و ددرگیم یرایبآ ،دنوشیم

 زا هدیشوپ رواشپ یاھرازفلع و عرازم ،اھ ھموح مامت .دنوشیم ورد لاس رد راب جنپ ای

 .دیمان »راھبزبس« ار نآ هاشردان .تسا هزبس

 

 یوسب هداج زا ارم نآ زیگنا ھسوسو ھبنج ھک متخادنا یھوکشاب نامتخاس یاھھناریو ھب هاگن

 تف ٧٠ دودح نآ عافترا ھک دیسریم رظن ھب ،مدش کیدزن ترامع ھب یتقو .دناشک دوخی

 ناریو ار نآ ،دش زوریپ ینارد ناخ میظع رب شیپ لاس هد ھگنس تیجنر ھک ینامز اما ،دوب

 اب .دش اپرب بابرا ناخ مسوم راختفا ھب ینارد هاش دمحا نامز رد انب نیا .دنازوس و درک

 زا ھک هدش لقن .تسا یقاب ناخ مسوم ھتوک مان زونھ اما ،تسا هدش ناریو الماک ھکنآ

 و ریشمش نآ زا و ]مارگولیک ١۵٠٠ دودح[ هدش ھتفرگ نھآ نم لھچ ترامع نیا هزاورد

 .تسا هدش ھتخاس یگنج تالآ ریاس
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 لیرپا ١١

 ،اھھناخدور رد زورما حبص دھدیم هزاجا ھلیبق نآ ھب یکاسیاب مان ھب اھودنھ سدقم زور

 ارم .دننک مامحتسا دنھ رد روھشم ندرک مامح لحم کی ،راودراھ رد هژیو ھب و اھلاناک

 ھک دندوب یضوح رد نز و درم نارازھ .منک ندید تان خاروگ دبعم زا ات دندرک راداو

 رتشیب ،دندوب فیرظ و ابیز یگمھ نانز .تسا هدش هدیشوپ یدنھ ریجنا تخرد ھس طسوت

  .متشگرب مدوخ هاگودرا ھب ،دش مرگ باتفآ یتقو .اھناملسم زا

 

 زا یھوبنا طسوت ھک ییاج ،درک تیادھ ایسآ رازاب ھب دراریج رتکد اب یھاگیب یراوس کی

 رارق شیاتس دروم اج ھمھ رد ام طسوت وراد ھنادازآ عیزوت و میدش ھطاحا رامیب نادرم

 .تفرگ

 

 لیرپا ١٣ و ١٢

 رد ،میدرک تکرح ایسآ رازاب تمس ھب رصع زورما .مدش ضیرم و دوب یربا و مرگ حبص

 نیا .دوب تنایخ هدنھد ناشن اھنآ هرھچ .دندشیم در هداج رد ھک مدید ار یربیخ ود اجنآ

 ماجنا رد هداج و دنرذگیم ربیخ هرد زا ھک دنراد ترھش ینارفاسم لتق و تراغ یارب ھلیبق

 رواشپ قرشلامش رد ربیخ یاھھوک .دنکیم عطق ار اھنآ هدودحم ھک ییاج ،دوشیم ھتسب نآ

 ریسم رد هاشردان .دنوشیمن یتردق چیھ میلست زگرھ دارفا نیا ھک دوشیم ھتفگ . تسا عقاو

 ھب گرزب یایادھ نداد نودب تسناوتن ھک ییاج ،تشذگ ربیخ هرد قیرط زا یلھد ھب دوخ

 .درذگب اجنآ زا اھیربیخ

 

 لیرپا ١۵ و ١۴

 ھب ناوراک کی یارمھ ات میدوب نآ قاتشم ام .مدش فساتم رایسب زنرب یاقآ یرامیب زا

 درک زورآ و درکن اھر ار ام ناخ دمحم ناطلس نام نابزیم اما .مینک تکرح لباک تمس

 رد نامز نآ رد ھک میربب تذل یریذپلد غاب زا و میشاب شروشک رد یرتشیب یاھزور ھک
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 هدیاف ،میور یم لباک ھب ھک میداتسرف مایپ وا ھب اھراب ھکنیا زا .دوب گرب و خاش تلاح

 .تشادن

 

 لیرپا ١۶

 ام ندمآ ربخ ندینش اب ھک یسراپ بوخ هدنسیون کی ،نیسح دمحم یولوم مان ھب دوب یدیس

 یمن یسراپ ھک درک تبحص دراریج رتکد اب وا نوچ .درک وراد یاضاقت و دمآ ام لزنم ھب

  .مھد حیضوت شیارب و منک تبحص یولوم اب ات دنداتسرف ارم ،تسناد

 

 ھک دناوخ یسراف تیب کی و تخیر کشا لیس ،تخود مشچ نم ھب یولوم ھکنیا ضحم ھب

 :تسا نیا شا ھمجرت

 

  ؟»ییاجک نم ھناخ غارچ ؟ییاجک نم یاتمھ یب قشع یا«

 

 رد پسا رب راوس ارم ھک ینام زا ،تفگ و دز پگ دراریج رتکد تیدوجوم رد نم اب وا

 ،درکن ادیپ یسرتسد ام روضح ھب نوچ .تسا هدوب نم رادید قاتشم ،تسا هدید رازاب

 ات ،درک سامتلا ھناعضاوتم وا .دروآ تسدب ار نآ ،وراد تساوخرد ھب رھاظت اب دش روبجم

 در ار وا تساوخرد ھک متسنادن بسانم نم .دنیبب ارم زور رھ ،متسھ رواشپ رد ھک یتقو

 .منک

 

 لیرپا ١٨ و ١٧

 ناریا روشک رد ھک درک ھیدھ نم ھب یسراپ یابیز باتک کی و دمآ حبص زورما یولوم

 ناخاد طاقن زا یخرب رد شیپ لاس رازھ ھس ھک ار قشع شتآ مامت .دوب هدش ھتشون

 ناتساد .دوب ینماد قوشعم مان و لاناجار قشاع مان .دوب هداد یاج دوخ رد ،دیشخردیم

 یضیف طسوت و دوب هدش ھتشون تیرکسناس نابز ھب ربکا تنطلس نامز رد البق اھنآ قشع

 ریم ھب یھمان ھیصوت نم ھب یولوم .دوب هدش ھمجرت یسراپ ھب دوخ نامز روھشم دنمشناد
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 دیس کی طسوت نیا .درک یراتفردب تفارکروم یاقآ اب ھک داد ملخ سیئر گیبدارم دمحم

 .دوب رواشپ و ناتسکرت مدرم مامت دشرم ھک دوب هدش ھتشون قحلازاجعا مان ھب

 

 نامکاح یوس زا یھناتسود و ھنانابرھم رایسب ھجوت ،میتشاد تماقا رواشپ رد ھک یلاح رد

 درک یروآعمج روشک دروم رد یدایز تامولعم زنرب یاقآ نامز نیا رد .میدرک تفایرد

 ھنوگ ھب ار اھنآ دوخ رثا رد وا اریز ،تسین رتفد نیا رد نم طسوت اھنآ جرد ھب یزاین ھک

 .تسا هدرک فیصوت نایناھج یارب قیقد
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 اراخب و خلب ،لباک ھب رواشپ زا – مود لصف
 

 لیرپا ١٩

 و هدوھیب اما ،مرتحم صخش کی یتسرپرس اب ،میدش جراخ رواشپ زا حبص زورما ام 

 .مدرک مگ ار بسانم هار و مدش ادج ھتسد زا نم .تسویپ ھن ام اب موس زور ات ھک افکدوخ

 هدیاف اما ،دنھد ناشن نم ھب ار تسرد هار ات مدرک ناسرپ رفاسم نیدنچ زا ،تیاھن رد

 داد ناشن نم ھب ار یھابتشا هار وا اریز .دوب هدیافیب ریپ یادگ کی ھب نم سامتلا .تشادن

 ھک دناسر ملاع هاش دور لحاس ھب ارم جیردت ھب ھک درک هراشا یتمس ھب شناتشگنا ھب و

 ھب دورو اما .تسا دنس زا رت عیرس اج نیا رد یلصا نایرج .منک روبع نآ زا متساوخیم

 رت الماک مپسا نیز و نم یاھسابل .مدشیم قرغ ،نآریغرد ،دش مروبع عنام یدرم عقوم

 یارب ھک مدش وربور نایاقآ راکتمدخ اب اجنآ رد و متشگرب رواشپ ھب ماجنارس .دندوب هدش

 .دندوب هدمآ نم یوجتسج

 

 اجنآ رد ار بش ھکییاج ،درک تیادھ یگاجاپ مان ھب ییابیز یاتسور ھب لیام راھچ ارم وا

 ناغفا نآ نانکاس .دوشیم یرایبآ اھرھن زا و تسا زیخلصاح رایسب اتسور نیا .میدز ودرا

 اھھناخ .تسا دایز دجاسم .دنا بصعتم یبھذم رظن زا و دننکیم تبحص وتشپ نابز ھب ،دنا

 .دنوشیم ھیاس توت گرزب ناتخرد اب و دناهدش ھتخاس لگ زا ،دنا کچوک رایسب

 

 لیرپا ٢٠

 ار ھقطنم ھک دایز یاھرھن زا دوخ ریسم رد ام .دناسر یتم ھب ار ام یلیام ۶ ییامیپھار

 یهرظنم ،هدش عقاو ابیز ھطقن کی رد یتم .میدرک روبع اتسور ترواجم رد ،دنکیم روراب

 اھھناخ .تسا کنخ مرگ یاوھ رد اھنآ ھیاس .دراد توت دایز ناتخرد و ھناخدور زا

 .دندش قحلم ام ھب نارفاسم زا یدایز رامش بش .دنا ھقبط ھس و ھقبط ود و تخاسشوخ
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 لیرپا ٢١

 و میتشذگ رھن نیدنچ زا ،لیام ٨ ھلصاف ھب ،میدرک تکرح ینچیم تمس ھب حبص زورما

 .میدرک لابند ار لباک دور تسار تمس

 یمرگ داب شزو ،ھناخبآ یاھهوک یاھهرد ھب دورو اب و دوب هدش غاد رایسب اوھ نونکا

 نآ رثا رد مدرم بلغا ھک دوشیم یاھمومس داجیا ثعاب دعب یاھھام رد ھک دشیم ساسحا

 .دوب ھجرد ٨٩ ،دش دھاشم دراریج رتکد طسوت نامز نآ رد ھک جنسامد .دنوشیم فلت

 

 هاش هداج .دراد دوجو لباک ھب رواشپ زا هار راھچ ،لباک دور ای ملاع هاش تسار تمس رد

 نیا نونکا .داد لاقتنا نآ رد یتحار ھب ار ھناخپوت ناوتیم و دنکیم عطق ار ربیخ هرد ھک

 زا نادصاق ھتبلا .دننکیم تراغ ار نارفاسم )اھیربیخ( شنانکاس اریز ،تسا دودسم هار

 .دننکیم نت رب ار دوخ کبس سابل اھنت ،یدزد سرت

 

 رپ هرھتات هداج هزادنا ھب تاھوک هداج .تسا روبع لباق اھپسا و اھرتش یارب روچ هداج

 ندب ھب ندز ھمدص ای یدوبک نودب دنناوتیمن اھ هدایپ ،دوشیم ھتفگ ھک ییاج ،تسین تقشم

 ریسم رد ،دیورب دنراد رارق ام پچ تمس رد ھک قوف یاھریسم زا رگا .دننک روبع ناش

 و تسا ربیخ مدرم ورملق رد روچ هداج .درک دیھاوخن روبع یدور چیھ زا ،لباک ھب دوخ

 .درادن دایز ددرت ھجیتن رد

 

 ھک میتشذگ دور زا دوخ یاھپسا اب و میدیسر ینچیم رذگ ھب یھوک هداج کی یط زا سپ

 ١٢ ای ١٠ اب ناوتیم .درادن دوجو قیاق اجنآ رد .دراد نایرج یمارآ ھب و دراد یفیثک بآ

 .تسین ددرت لباق یناکم چیھ رد .تخاس یلپ دور نیا یور رب قیاق

 

 لیرپا ٢٢
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 دوخ هاگتماقا .دوب ینافوت و غاد زور ھکنیا لیلد ھب ،میدرک فقوت یدجسم رد ینچیم رد ام

 ناخ فیرش دمحم بیان .تشاد نامرف ھناخدور رذگ رب ھک میداد رارق یدنلب هوک رب ار

 .تسویپ ام ھب رواشپ مکاح فطل ھب رصع زورما ،ام هورگ ربھر

 

 لیرپا ٢٣

 ارف اب .تسا راوس ٧٠ ای ۶٠ زا لکشتم نونکا ام یھتسد .میدرک تکرح دادماب ود تعاس

 ھطاحا ار ام ھک یتارطخ زا ھناتخبشوخ و میدرک عورش اھھوک ھب نتفر الاب ھب بش ندیسر

 ھک درک راکشآ ار یکانسرت یاھھاگترپ زور رون ھک یماگنھ اریز .میدوبن هاگآ ،دوب هدرک

 رکف زا نام رس و دش هایس هرظنم نآ ندید زا نام نامشچ ،میدوب هدرک روبع نآ رانک زا

 .تفر جیگ

 

 دوب ام تینما نارگن ام هورگ ھچرگ ،میدیدن ار یدزد اما ،متشذگ ربیخ ھقطنم راوج زا ام

 .میدیسرت یمن زیچ چیھ زا ام اما .درکیم هراشا هداج کانرطخ طاقن و اھھندرگ ھب و

 .درک ھبلغ دوعص نیا یاھریسم یخرب رب پسا زا ررکم ندش هدایپ نودب تسا نکممریغ

 لمع نم ھیصوت ھب ،دینک روبع یبوخ ھب اھهوک نیا زا دیھاوخ یم رگا ،زیزع نارفاسم

 و دیوش هدایپ دوخ پسا زا ینعی .دراد یم ھگن ناما رد یرطخ رھ زا ار امش ھک دینک

 یارب بآ شخب نیا رد .دیربب دوخ لابند ھب ار وا و دیریگب دوخ تسد رد ار وا راسفا

 .تسا یرورض ،دنوشیم ھتسخ امرگ و شالت زا ھک ینارفاسم دوجو یتح و شیاسآ

 

 هرظنم ام پچ تمس رد ھک ییاج ،میدرک روبع ناخردیح یاتسور زا دوخ هداج رد اقافتا ام

 یاشامت لوغشم ھک ناغفا زرواشک کی اجنیا رد .میتشاد هوکدیفس ای دیپس هوک زا یھوکش اب

 یکانسرت و دنلب یادص اب هرکاذم رد .دش ام یورشیپ عنام و دمآ ام یولج ،دوب ھعرزم دنچ

 ینارد کی ھک ییاج .تفر رواشپ ھب ھلجع اب وا ییاتسور زا یدرم شیپ زور ھس ھک تفگ

 لاح« :داد ھمادا وا .دناسرب لتق ھب ار وا ھک تساوخیم و تفرگ ھیپور کی وا زا روز اب

 سپ !»مریگب ماقتنا امش زا دیاب .دیراد رارق نم رایتخا رد ،دیتسھ رھش نآ زا ھمھ ھک امش
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 نیسحت ار وا روسج حور و فیرش بلق ام .میرذگب ھک داد هزاجا ناوارف تارجاشم زا

 .درک فقوتم هداج رد ار اھنآ و داتسیا حلسم درم دص لباقم رد ییاھنت ھب ھک میدرک

 

 ھنوگ نآ ؛میتشذگ نآ زا تسوپ قیاق کی اب لبق دننام و میدمآ دورف ھناخدور رتسب ھب هرابود

 ،نارقیاق یکباچ و ادخ تمحر اما ،دوب هدننک سویام ابیرقت .داد ماجنا بانیچ رد ردنکسا ھک

 .میدز ودرا لحاس رانک رد یلیام ۶ تفاسم یط زا سپ .داد تاجن ار ام ناج

 

 لیرپا ٢۴

 اب( اھپسا .میدرک عورش دوز حبص )دوب راوشد رایسب نآ زاغآ ھک( ار دوخ ییامیپھار ام

 تدش ھب راومھان و دنلب هوک نیا رد نتفر الاب زا )دوبن اھنآ تشپ رب یصخش چیھ ھکنآ

 دور ھنارک رد عقاو ،ھکد مان ھب یهدکھد رد تعاس ود ،باتفآ ندش مرگ اب .دندوب هدش ھتسخ

 لیام ٢۴ ھک میدرک جک وانرازھ یوسب ار دوخ ریسم ،بورغ ماگنھ .میدرک فقوت لباک

 ھناخپوت و اھورین تسا نکمم ھک ییاج ،دناسر ربیخ ای هاش هداج ھب ار ام و تشاد ھلصاف

 .دنک روبع اجنآ زا یناسآ ھب

 

 نیا رد .تسا تشک یارب بسانم کاخ یاراد و تسا هدش ھطاحا هوک طسوت ابیرقت اتسور

 راچد ھتشذگ هام ود رد ناکم نیا .تسا ناوارف یھام نآ رد ھک دراد دوجو یھمشچ اتسور

 دنا ناغفا نآ نانکاس .دنوشیم فلت بت زا رفن ھس ای ود زور رھ ینعی ،تسا هدش تبیصم

 اھنآ اب اھنآغفا ھک دراد دوجو ودنھ ھناخ تفھ .دننکیم تبحص وتشپ نابز ھب طقف و

 .دننکیم یراتفردب

 

 لیرپا ٢۵

 ٣٢ ھلصاف .میدیسر اجنآ ھب تشاچ زا سپ ھک ییاج ،میدرک تکرح دابآ لالج تمس ھب ام

 اھشترا ھک ییاج ،میتشذگ عیسو تشد دنچ زا دوخ تکرح ریسم رد ام .میدرک یط ار لیام

 ینغ کاخ یور رب لیام ٨ دودح ام ییامیپھار .دندوب بآیب اما ،دنگنجب مھ اب دنتسناوتیم



 74 

 روبجم ار ام و درک ھبلغ ام رب دنھ برغلامش دننام کاخ و داب زا ینافوت .تفای ھمادا

 .میریگ هانپ ناتخرد ریز ھک تخاس

 

 توک یتب تشد مان ھب عیسو نابایب رد هوکش اب ،ھتسراو رایسب یدرم ،توکیتب هاگمارآ

 نآ زا بش ٨ تعاس دودح و تسا هدش اپرب وا راختفا ھب اتسور کی .تسا هدش ھتخاس

 ھب لیلد نیمھ ھب .ھمشچ ھن و دراد دوجو هاچ ھن ،اتسور زا لیام ١٠ ھلصاف ھب .میتشذگ

 سک چیھ .دننکیم نیمات رواجم یاھهدکھد زا ار دوخ بآ ناییاتسور .دوشیمن تشک یبوخ

 ھب .دنک رفس کشخ نابایب نیا رد نیشتآ یاھداب رطاخ ھب ،زور رد غاد یاوھ رد دناوتیمن

 تشد یھتخوس« ،دنیوگیم ھک دراد دوجو ھقطنم نیا یلاھا نیب رد یلثملا برض لیلد نیا

 ؟»یتسھ توک یتب

 

 رد و دوش هدیشک یطخ وا رود ھب یتقو ،دوشیم ھتفگ اما .تسا مدژگ و رام زا رپ اتسور

 .دنرادن ار یسک ھب ندز ھمدص ای ندز شین تردق ،دوش ھتفرگ توک یتب مان لاح نیع

 و ناراب رد یھاگ ،ام یامنھار لیم ھب الماک ،دوب ھنامحر یب و هدننک ھتسخ ام ییامیپھار

 .یکیرات ای باتفآ رد ینامز

 

 .تسا نادزد زا رپ ھک میتشذگ راوید خرس مان ھب دابآ لالج کیدزن یارحص زا بش ھمین

 نارگن ولج زا کیلش و یداعریغ تلاسک اب هداج زا یھطقن رد و مدوب ما ھتسد سار رد نم

 نام رارف لیلد ھب وا و میدرک تاقالم رفن دنچ اب ار نام یامنھار ،میدمآ الاب یتقو و میدش

 رد ھمھ .دنتسویپ ام ھب دندوب هدایپ رس تشپ رد ھک یناسک .تفگ کیربت نادزد یھتسد زا

 عولط ات و میتشاد نآ رد تحارتسا دصق ھک میتشذگ ییاتسور زا و میدرک تکرح ھتسد کی

 یرگید زیچ چیھ زا ام عاجش یامنھار تدم نیا رد .میدرک ییامیپھار ھتسخ نامشچ اب زور

 ام یروابدوز یالاب ھک تفگن بلقت و رورغ ،تنایخ ،نادزد اب هدافتسا یوس زا زج ھب

 وا دوخ غوبن یهداز زین نیغورد رطخ گنز و دوب هدشن هدید یدزد چیھ .دشیم لیمحت

 ار دوخ فیثک یاھتشا ھک یراودیما نیا اب و کش نودب .دزاس رتشیب ار دوخ رابتعا ات دوب
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 یفارحنا ھب زین وا دوخ و دش لیدبت بوخ یخوش کی ھب ناتساد نیا .دنک اضرا ھیدھ اب

 .دوب هدرک داجیا شدوخ ھک تسویپ

 

 لیرپا ٢۶

 و گرزب رایسب ھچرگ ھک میدوب دابآ لالج رد و هدرک ذوفن اھھوک قامعا رد نونکا ام

 یدیلپ رظن زا ھکنیا زج ،تسین ھجوت راوازس و دسریم رظن ھب ریقف اما ،تسا تیعمجرپ

 مشچ و تسا زیخلصاح نآ کاخ .دراد رارق لباک دور رانک رد .تسا ھجوت لباق یتخبدب و

 .دوب بلاج ،میدرک روبع نآ زا ھک یهدیکشخ حطس و رمث یب یاھهرخص زا سپ نآ زادنا

 نیدنچ ربق ،یعیبط خیرات ناوارف یایشا رب دوزفا یتنس تایاور .تسا بلاج راوجمھ ھقطنم

 یور رب یتشک ھک دوشیم ھتفگ .تسا هداد رارق اج نیا رد ار طول و حون ردپ ،ربمایپ

 ھناخ رھ یاھراوید توت ناتخرد ھیاس اب فیثک یاھرابیوج .دراد رارق رنک یفرب یاھھوک

 یاھناکد .دنسریم رظن ھب تخبدب و ریقف رایسب اما ،دنا ناغفا اتدمع نآ نانکاس .دیوش یم ار

 مان ھب ودنھ دبعم کی ،هوکشاب نامتخاس کی ام .دنراد دب کرادت ھک دراد دوجو یدایز

 ،دناهدش ھتخاس ماخ تشخ و لگ زا ھچ رگ اھھناخ .دوب رتوبک زا رپ ھک میدید ار تان خاروگ

 .دنا ماود اب اما

 

 لیرپا ٢٧

 فیثک رایسب یلبطصا رد و میدیسر یلیام کی ھلصاف رد ناجاغآ ھعلق ھب ھک دوب بورغ

 رود زا و تسا لگ زا .تسا دنلب رایسب ھعلق .دوب سگم و نیگرس زا رپ ھک میتفرگ یاج

 .میتشاد ناراب و دیدش داب بش .دسریم رظن ھب یبیجن ترامع

 

 لیرپا ٢٨

 تمس ھقطنم .میتشذگ رھن نیدنچ زا .دوب اراوگ رایسب ام ریسم .میدرک تکرح دوز حبص

 هدش هدیشوپ زبس قرو کی اب ییوگ ھک دیسریم رظن ھب نانچ کاخ یانغ لیلد ھب ام تسار

 فرب زا هدیشوپ ھک تشاد رارق )هوکدیفس( دیپس هوک و یگیر نابایب ،پچ تمس رد .تسا
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 رارق ام یور شیپ رد و دوب فرب زا هدیشوپ زین شوپ هایس کیدزن جنرک عفترم هوک .دوب

 زا یرکشل هوک نیا رد ھک هدش شرازگ .دوب شکودنھ )دید زا جراخ( نآ زا رتارف .تشاد

 مامت رد .تفرگ دوخ ھب ار شکودنھ مان ور نیا زا و دندش کالھ میدق راگزور رد ناودنھ

 رایسب یاتسور رد یلیام ٨ تفاسم یط زا سپ .دراد هرھچ رب فرب باقن لاس لوصف

 ھتسارآ و روراب ار اتسور نیا ،ددعتم یاھھمشچ و اھرھن .میدرک فقوت غابالاب مان ھب یزیمت

 ولاتفش ،ریجنا ،رانا ،روگنا زا رپ ھک میدش لاحرس هویم غاب نیدنچ زا دیدزاب اب .تسا هدرک

 .دوب کان و

 

 لیرپا ٢٩

 غاب ام ریسم پچ تمس رد .دروآ کمدنگ مان ھب ییاتسور ھب ار ام یلیام ١۴ ییامیپھار

 تسکش ناخ حتف ریزو طسوت عاجش هاش ،عولخم هاش ھک ییاج ،دراد رارق ھلمین یابیز

 فقوت لحم ھب ھکنیا زا شیپ .دراد رارق گنشق هرد کی لخدم رد و ابیز یھطقن رد .دروخ

 .میدرک روبع هداج رد کانرطخ و گرزب رایسب لپ کی زا ،میسرب دوخ

 

 ھلق نامسآ ندش فاص اب .تخاس فقوتم ار ام ناراب و دوب هدش کیرات رایسب اوھ نونکا

 یھلق ھک دوب هوکدیفس بونج تمس ھب میدید کیدزن الماک دوخ فرطود رد ار یفرب یاھ

 دیشروخ باتزاب زا و دوب دیفس یناشخرد ھنوگ ھب فرب .تسا هوک ھلسلس ھکلب ،تسین درفنم

 ھقطنم نآ ھب ام یکیدزن دوجو اب .دیشخردیم یهدننک هریخ هوکش اب یگتسشنزاب لاح رد

 هدیشوپ ورس یاھلگنج اب اھھوک یاھهرانک .دوب مرگ یبولطمان ھنوگ ھب اوھ و بآ ،درس

 میدیدیم یاھھوک ھب هاگھگ دوخ کیدزن یاھهوک یگتفرورف نایم زا و تسار تمس رد .دوب

 دھدیم لیکشت ار ناتسکرت و ناسارخ نیب یعیبط زرم ھک دندنویپ یم گرزب شکودنھ ھب ھک

 رد کزان یاھربا ھک دنلب نانچ ،دباییم دادتما برغ تمس ھب ھتسویپ ،یدیفس جات رد و

 .دنا روانش نامسآ اب نآ یاھزرم

 

 لیرپا ٣٠
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 طسوت ھک میتشذگ گرزب لپ کی و رھن نیدنچ زا و میدش درس ھقطنم دراو حبص زورما

 نآ زا سپ و میدرک فقوت کلدگج رد تشاچ .دوب هدش ھتخاس یلھد یناتساب یاھروتارپما

 فقوت دنب ھتل مان ھب یهرد ھناھد رد بش ١٢ تعاس و میتفرگ رس زا ار دوخ ییامیپھار

 یور رب ام ریسم .دوب ذفان و درس رایسب داب .میدوب هدومیپ ار یلیام ٣٣ تفاسم ،میدرک

 راوشد رایسب تاناویح یارب مھ و نادرم یارب مھ ار هار ھک تفای ھمادا درگ یاھگنس

 .درکیم

 

 یم ١

 ،رھش ھب ندش کیدزن اب .میدرک تکرح لباک تمس ھب لیام ٢۵ تفاسم رد دادماب ٢ تعاس

 ھشیمھ یاھھنحص زا و میشاب دوخ یاقآ ات دوب مزال طقف .دش تاورط اب و کنخ اوھ و بآ

 لابند ار دوخ هار ،ام بلق یب یامنھار اما .دشیم زاب ام ربارب رد ھک میربب تذل تواقتم

 ٢۴ رفس اب .مینک لابند ار وا یکیرات و باتفآ ،ناراب رد ھک میدوب فظوم ام و درکیم

 .میدیسر لباک ھب ھتعاس

 

 و اھهداج سوسحم رایسب دوعص اما .میدیدیمن ھقطنم زا یزیچ و میدرک رفس ھنابش ام

 باتیب نم .میا هدیسر یھجوت لباق رایسب عافترا ھب ھک دادیم نانیمطا نم ھب هدنیازف یامرس

 بلغا .دشاب مرظن رد ناتسودنھ غاب ھک مناپسچب یناکم یاھییابیز ھب ار منامشچ ات مدوب

 اھتدم ھک منیبب ار ھچنآ مناوتب ات مناباوخب ار اھهراتس ات مدیشک یم هآ زور ییانشور یارب

 ،دمآ زور ییانشور یتقو اما .مدرکیم روصت منھذ رد  مھبم ھنوگ ھب و مدوب نآ یایور رد

 یتح ھک دشیمن هدید ھنھرب و تخس یاھهرخص یارحص زج یزیچ اریز ،مدش هدنمرش

 یطابترا چیھ ییوگ ،دوب هدش هدناشوپ کیرات ھم اب رھش .دوبن شمارآ یاج مھ فرب یارب

 دونشخ یارب ینادنچ دیما ،ھناسویام درکیور نینچ زا سپ .درادن فارطا تخاونکی ییازان اب

 زیگنا مغ یاھنیمزرس لباک ناھاشداپ ھک تسین بجعت یاج .متشادن نآ ھب دورو رد ندش

 .دننک تراغ ار دنھ ینغ یاھتشد ات دندرک کرت ار دوخ
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 ام پچ تمس رد .تشاد زیربل طاقن یخرب رد ھک میدرک روبع یدور یالاب رد لپ یور زا

 تشاد ھمادا میقتسم طخ کی رد لیام ود لوط ھب ھک دوب ضیرع هاگرذگ کی امومع هداج

 هدوب هاش تنوکس لحم البق ھک دشیم متخ راصحالاب مان ھب لیصا نامتخاس یامن ھب ھکنیا ات

 طسوت ام .دراد رایتخا رد ار روھشم ناکم نآ ،لباک یلاو ناخ دمحم تسود نونکا و

 یارب ار یبوخ رایسب ھناخ وا و میتفرگ رارق لابقتسا دروم ناخرابج باون ،دوخ نابزیم

 .داد ام ھب تماقا

 

 یم ۵ ات ٢

 مھاوخ هراشا اھنآ ھب ادعب ھک مینیبب ار یناتساب راثآ و اھیواکجنک ات میدنام لباک رد ام

 زا سپ ھک مدش لاحشوخ یرفسمھ اب تاقالم زا ،یم هام مود ،نام دورو زا دعب زور .درک

 کی فلو یاقآ .دوب ھتشگرب اراخب زا هداج یاھیتخس و ناوارف یاھیتخبدب اب ھجاوم

 نیمز یور فلتخم للم یرگنشور رطاخ ھب میدق نویراوح دننام ھک تسا رویغ رنویسیم

 وا فدھ ھناگی .درکن هراشا وا ،یتیقفوم ھچ اب اما ؛تسا نادرگرس یجراخ یاھروشک رد

 دوخ اریز ،تشاد ناتسناغفا رد قیقحت یارب یبسانم ھنیمز وا و تسا نادوھی هرجش فشک

 ھقطنم نینچ رد فلو یاقا اما .دننکیم یبایدر لییارسا ینب لیابق ھب ار دوخ بسن مدرم

 ناوتیمن ،دش وربور اھنآ اب ھک یاھالب زا سپ و درکن فقوت یفاک هزادنا ھب یبلاج رایسب

 شیاھ ییوجارجام نایم رد وا .تسا ھنامصخ یھقطنم نانچ کرت قاتشم وا ھک درک بجعت

 .دش دازآ وا و دندشن لیاق ینادنچ شزرا وا یارب ھناتخبشوخ اما .درک هراشا ندش هدرب ھب

 .دنریگیم وا زا ار شیاھسابل یتح و لوپ مامت ھک دریگیم رارق ینادزد رایتخا رد سپس وا

 دننام ھک دوشیم روبجم و دنکیم مورحم شپسا زا ار وا شکودنھ قیمع فرب ،ماجنارس

 ماگ رد دوب رارق ھک ام یارب تایئزج نیا ھمھ .دورب هار لباک لخاد ھنھرب ،دنھ یاھریقف

 دراد دوجو یھبذاج زین رطخ روصت رد یتح اما .دوبن هدننک مرگلد ،میرادرب مدق وا یاھ

 .دنکیم کچوک یرفس نینچ رد ار نآ یعقاو یاھجنر ھک
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 تردق شتسرپ نم نید ھک متفگ شیارب یتقو هژیو ھب ،دوب نابرھم رایسب نم اب فلو یاقآ

 دیسرپ و دش لاحشوخ یلھد ھسسوم مان ندینش زا وا دیسریم رظن ھب .تسا یلاعت قح ھناگی

 سدقم شزومآ ھک درکیم رکف وا .ریخ ای دناهدرک لیصحت نم دننام یرگید دارفا ایآ ھک

 ،دھدیمن تسکش ار یمداکا فدھ رما نیا ایآ ھکنیا زا اما ،دوش نیقلت شناد رب دوزفا دیاب

 دوبھب ار شزومآ ،کنیتنیب درال کمک اب و دوش یماح ھک دش دھعتم وا .تسا لاوس یاج

 و هدکشناد ھتیمک ھب ینابرھم اب ار وا ھک مریذپیم نم ،دنک رفس یلھد ھب وا رگا .دشخب

 .میامن ھیصوت ما یدنھ ناتسود

 

 یم ۶

 .درک تیادھ ینونک مکاح تماقا لحم ھب ارم ،راصحالاب قیرط زا یھاگیب یراوس کی

 ھکنیا رانک رد ،دوشیم یھدنامرف یبرغ طسوت یشخب و یبونج یاھهوک طسوت نآ زا یشخب

 یواح اھنآ .دنا یعافد یقرش و یلامش یاھراوید .تسا هدش یشکراوید ھناگادج ھنوگ ھب

 زا ار دوخ ریسم ،تشگزاب رد .دناهدش ھتخاس مظنم ھنوگ ھب ھک دنا یجنرب گرزب پوت ١٢

 اب اھناکد .دوب هدش هدیشوپ گرزب یاھایروب و اھبوچ اب ھک مدرک جک رازابروش نایم

 .دندشیم مولعم ابیز رایسب بوغرم سانجا نتشاد

 

 یم ٧

 .دوب فافش و بوخ رایسب بآ .مدرک ناحتما ار مامح دراریج رتکد یارمھ اب دوز حبص

 نادرم الومعم ھک ییاج ،تشاد دوجو نورد ای نوریب قاتا رد یرگید هرشح و سگم

 حتفریزو نامز رد .دنا لباک دور ھب فرشم اھریگرون .دنا ندرک مامح ھب زاجم دنمتورث

  .دراد رارق راوگزب نآ ترامع ترواجم رد و هدش ھتخاس ناخ

 

 .دراد رارق ابیز یھطقن رد و رھش یلامش علض رد ھک میتفر هاش غاب ندید یارب بورغ رد

 هداج لثم نابایخ ای هداج .دنکیم روبع غاب یدورو زا ھک تسا یراج نآ رد دور زا یرھن
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 ٨ ھک یدنلب هوک زا یهرظنم ھب و درذگیم رھش هزاورد زا .دوب میقتسم و زیمت رایسب دنھ

 .دوشیم متخ ،تسا رترود لیام

 

 رتکد ھکیروط ،دنراد دوجو ناتسلگنا رد اما( دنوشیمن تفای دنھ رد ھک ربونص ناتخرد

 عاونا زا تخرد نارازھ .دنھدیم تنیز ار غاب فارطا یاھراوید ،)تفگ میارب دراریج

 و فاص نامسآ مرس یالاب .تسا ھتخاس فورعم ار رھش ھک دراد دوجو فلتخم یاھهویم

 اھنآ ششخرد ندوب درس لیلد ھب ھک تشاد دوجو فرب زا یھوبنا فرط رھ رد .دوب یبآ

 .دادیم شھاک ار

 

 ھب دورو ماگنھ ھک یھنحص اب نآ یلگ یرتسکاخ یاھراوید .تسین ھجوت لباق لباک رھاظ

 فیصوت ھنوگچ ار وسراچ ای رازاب اما .دراد تقباطم ،دوشیم زاب نارفاسم یور رب رھش

 رد ھکلب ،ناش یاھشیوگ رد و سابل ،هرھچ رد اھنت ھن ،ھناگیب ھمھ ،مدرم زا رپ ھک منک

 یالاک اب هزادنا نامھ ھب یدیلوت ای یراجت یالاک رھ ھک یلاح رد .ناش موسر و بادآ مامت

 یاضف کی رد ھک دنکیم بجعت مدآ و تسا دیدج الماک ھنحص مامت !تسا توافتم ناتسودنھ

 خاک اب ،مدرک رکف یلھد ھب .دشاب ھتشاد دوجو یدرف ھب رصحنم داضت نینچ دیاب هاتوک

 و ناور یاھسابل ،یشیامن نامدرم و شھوکشاب یرامعم ،شدنلب یاھرانم ،شیاھ

 هایس یاھوم و ناشخرد یاھمشچ ،بالگ یاھوب ،اھدنبتسد و اھنآطیق ،ناشخرد تالآرویز

 ھنحص لابند ھب هدوھیب .»دننام-حور و کچوک رایسب ،نز کمشچ یاھاپ« ،صقر رد و

 !دندوب ھتفر اھنآ اما .مدوب اھنآ نیغورد و یعقاو یاھتذل ،یناوج یاھ

 

 تمیق نارگ تالمجت ار اھنآ نم ھک دنتشاذگیم شیامن ھب ار یاھهویم زا یھوبنا اھناکد

 روصت دح زا شیب یزیچ ،دنراد یسوق لکش اھنآ فقس ھک رازاب زا یاھشخب .متسناد یم

 رثا زا ات ،دنشخردیم قرب و قرز رد اھھلپ ،دنراد رارق یرگید یالاب یکی اھناکد .تسا

 اھربا نایم زا ھک یاھهراتس دننام نز کمشچ و جیگ یهدوت تروص ھب ھمھ ،عافترا

 داژن زا ھک دسریم رظن ھب ،اھکسوس هزادنا ھب ھن ،مدرم و دنوشیم وحم ،دنشخردیم
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 زا یرایسب نویدم ناگدنیآ .دناهدش ھتخاس ناخ نادرم یلع طسوت اھرازاب نیا .دنا اھکوخ

  .دھدیم تنیز ار ایسآ طاقن ریاس و دنھ ھک دنا وا هوکش اب و ابیز یاھانب

 

 مکاح ناخ دمحم تسود ،نآرب مدقم و تیمھا رظن زا میوگب تسا رتھب ای رازاب رانک رد

 ھجوت یھتسیاش درم کی ناونع ھب ھکلب ،مکاح کی ناونع ھب اھنت ھن ھک دراد رارق لباک

 تیحالص یفاک هزادنا ھب یسیلگنا نابز رد اما ،منک حیرشت یسراف ھب ار وا مناوتب دیاش .تسا

 ھملک دنچ رد ار وا فیصوت دیاب ،نیاربانب .منک تواضق ار وا تیصخش مناوتب ھک مرادن

 یلاع ماقم هدنھد ناشن هداس سابل و زیمآرورغ راتفگ اب وا رورغم ھفایق و دنلب دق .منک نایب

 و هداوناخ زا یددعتم نانمشد و درادن دامتعا دوخ ریغ ھب وا .تسوا تیمکاح تردق و

 .دناهدرک ھطاحا ار وا شرابرد

 

 ،مینک تواضق رادم تسایس و یناگرزاب قوشم ناونع ھب ار ناخ دمحم تسود راتفر رگا

 ای یمیاد یتسود ھب ناوتب ھک تسین یتیصخش وا ھکنآ اب .مینک یھجوت لباق دیجمت وا زا دیاب

 زا یرایسب و تسا ھتشک ار روشک نارس زا یرایسب وا .درک دامتعا وا یسایس داحتا

 کالما زا نآرق ھب یتح و دمحم کاپ حور ھب ندروخ دنگوس راب تفھ زا سپ ار نویناحور

 الماک نم .تسا هدوب ماع باتک کی یاھقرو ھک تسا ھتفگ سپس و تسا هدرک مورحم اھنآ

 نیا بکترم ات هدومن کیرحت ار وا شا یعیبط یلط هاج ای نامز زاین ھک متسین نیمطم

 ھب .درادن لوپ اما .دزاس ناتسناغفا هاشداپ ھناگی ار دوخ ھک تسا لیام رایسب وا .دوش اھلتق

 یتردق نآ اب وا ،میوگیم تارج ھب نم .درادن یتسود ھیناترب تلود اب وا ھک دسریم رظن

 ھک دراد یدایز نارسپ و نارسمھ وا .دسرب رظن ھب یوق نادیم رد ھک دش دھاوخ راکمھ

 یدایز تردق اھنآ ھب ھک تسا طاتحم رایسب وا .دنا فلتخم قطانم نامکاح اھنآ زا رفن ھس

 نوریب لباک زا ار ناخ دمحم ناطلس رادرس وا یتقو .دنوشن وا دض ھکنیا سرت زا ،دھدن

 ود نیب تموصخ رما نیا و تفرگ دوخ رایتخا رد ار وا نارسمھ نیرتزیزع زا یکی ،درک

 .درک دیدشت ار ردارب
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 یم ١٧ ات ٨

 شوگ سدقم باتک ھب ھک تفگ میارب و دمآ مقاتا ھب ھک مدرب تذل فلو یاقآ اب تبحص زا نم

 دنسرخ رایسب ار یلاع بانج نم خساپ .تسا ناھج رد نید نیرتھب ھک موش یوسیع و مھد

 یسیع اب اراخب رھش رد وا :درک ھفاضا ار ریز ینارنخس نیرتدرف ھب رصحنم وا .درک

 دیدج میلشروا لاس دنچ زا سپ ریمشک ریذپلد هرد ھک تفگ شیارب وا .درک وگتفگ حیسم

 هدرک لاسرا اتلام رد انایجرویج یدیل یارب وا ھک مدرک لقن ار وا تیاور نم .دوب دھاوخ

 .دنک شرافس ھتکلک رد کنیتنیب یدیل ،دوخ براقا ھب ارم ھک داد دنس نم ھب وا .دوب

 

 مان ھب یرادراوید نابایخ رد ھناگادج ھنوگ ھب نایعیش .دنا ودنھ و ھعیش ،ینس لباک نانکاس

 ،رایراھچ ناوریپ ،اھینس اب ھشیمھ و دنراد رواب نتجنپ ھب اھنآ .دننکیم یگدنز لوادنچ

 .دنروآیم تسد ھب ار نادیم تاراختفا امومع دوخ قافتا داینب رب نایعیش اما .دنراد عازن

 شیازفا رازھ ۵ ھب اھنآ و تخاس لقان لباک رد ،دروآ سراپ زا ار شابلزق دنچ هاشردان

 ار روشک یهدمع شخب ھک اھنآغفا ای اھینس ھب تبسن اھنآ یگدنز مسر و سابل .دنتفای

 ینارذگشوخ دنمقالع و دنرادن بوخ یاھیگژیو مدرم .تسا رت ھتسیاش ،دناهدرک لاغشا

 ،نییاپ و الاب یاھهداوناخ زا معا ،نانز .دننکیم شدرگ و دنشونیم بارش ھنایفخم اھنآ .دنا

 دیآیم ھمادا رد ھک یلثملا برض .دنیامنیم لابند ار دب لوصا و هدرک اھر ار تلیضف هار

 درآ« :دنکیم دییات تیسنج اب ھطبار رد ار نم حیضوت ،دراد جاور نانکاس نایم رد و

 .»قیفر یب لباک نز و تسین وج یب رواشپ

 

 یوتشپ کی فارطا رد اما .دننکیم تبحص یسراپ نابز ھب امومع رھش ناناگرزاب و مدرم

 .دوشیم تبحص نشخ رایسب

 

 اھنآ .دنا لباک نانکاس نیلوا اھنآ زا یرایسب و دنا رفن رازھود ھب کیدزن اھودنھ

 اب ار اھنآ .دنا رادروخرب دوخ نید تازایتما مامت زا و دنراد تیعمجرپ یاھهداوناخ

 اھھچوک مامت رد اھنآ یاھناکد .دنسانش یم ناش هدش یشاقن یاھیناشیپ اب و ناش یاھسابل
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 بصعت اھنآ ھب تبسن ھکنآ اب ناش ناملسم یاھھیاسمھ ھک یلاح رد ،دنا هدنگارپ اھرازاب و

 .دننکیم راتفر اھنآ اب ارادم اب ،دنراد

 

 ریشناوج نابایخ زا سپ .تسا فیصوت لباق ھک میدرک ندید رباب روتارپما هربقم زا تشاچ

 .درذگیم رھش یاھراوید راوج زا ھک میدرک لابند ار نادیم دور تسار تمس ،ھعیش ای

 هزات ار دوخ ،ھتشذگ لاس کشخ یاھهویم اب ھک ییاج ،میدیسر یکچوک یاتسور ھب نونکا

 اب ھک داد روبع ابیز نادیم زا ار ام ھک میدش یھبارخ یمیدق هزاورد دراو هرابود .میدرک

 هدش ھتسش یددعتم یرولب یاھلاناک طسوت و تشاد ھیاس فلتخم عاونا زا هویم ناتخرد

 و درک هدزتفگش ارم ابیز ناگدنرپ یقیسوم اب هارمھ نیشنلد داب و زبس یاھرازلگ .دوب

 یھتخانشان یھقطنم ھب ای منیبیم ار تشھب باوخ ایآ ،مدرک رکف نیا ھب و مداتسیا تکرحیب

 رد رباب روتارپما کش نودب« :تفگ نم ھب و دش زاب منامشچ ناھگان ماگنھ نیا رد .ما هدمآ

 الاب ھلپ جنپ ای راھچ زا .»تسا هدرک لمع ھنادنمدرخ دوخ هاگمارآ یارب ناکم نیا باختنا

 .دوب هدش ھتخاس ابیز رمرم زا امامت ھک میدید یھوکشاب دجسم دوخ پچ تسد رد و میتفر

 قات راھچ .دوب مدق تسیب نآ لوط و مدق تشھ )تفرگ هزادنا ار نآ مھارمھ( قاتا ضرع

 رد ام هرھچ .دوب فافش و دیفس ،فیرظ رایسب رمرم گنس .تشاد دوجو نامتخاس رد زاب

 ناشخدب و خلب حتف زا سپ و هدوب ھیپور رازھ ۴٠ دجسم نیا تخاس ھنیزھ .تشاد باتزاب نآ

 .تسا هدش لیمکت لاس ود تدم رد ناھج هاش طسوت

 

 ھتخاس ،ددعتم یاھربق زا رپ ھک میدیسر ییالابرس ینیمز ھب ،رگید دوعص مدق دنچ زا سپ

 یاھروگ و روتارپما روگ نیب یقرف .تسا رگیدکی اب لکشمھ و هزادنامھ ،رمرم زا هدش

 .نوفدم مان ھبیتک رد رگم ،دوبن وا یتنطلس نادناخ

 

 روگ فیرظ رمرم اما ،ھتسکش ھتوت دنچ .تسین دنلب دایز نیمز حطس زا روتارپما هاگمارآ

 تسا یتایآ یواح ھک دراد رارق »حول« مان ھب یکچوک رانم نآ رس رد و تسا هدناشوپ ار

 .دھدیم ناشن ار روتارپما گرم خیرات و هدش هدیشارت ییابیز ھب ھک



 84 

 

 لک زا یدنمشزرا تاعالطا ھک میتسھ »رباب تارطاخ« یسیلگنا ھمجرت نویدم رایسب ام

 ھک دنکیم هراشا رباب روتارپما ،هوک زا ینالوط فیصوت زا سپ .دھدیم ام ھب لباک روشک

 زا زاورپ ھب رداق ناگدنرپ ھک تسا یوق ردق نآ داب و دنلب ردق نآ شکودنھ فورعم لتوک

 مدرم طسوت بلغا اھنآ .دنورب لام ھنیس ای و دنزخب ھک دنا روبجم ھکلب ،دنتسین نآ یالاب

 تلع ھک تفگ دراریج رتکد .دننکیم بابک ماش یارب و دنشک یم ار اھنآ و دنوشیم راتفرگ

   .تسا دنلب عافترا نآ رد اوھ ندوب قیقر الامتحا نآ

 

 ھک یزیچ نآ ،تسا هدوب رتخاب ،هدش فیصوت یسراپ ناگدنسیون طسوت ھک لباک یلصا مان

 رھش یھنگرپ ای شخب نآ ھب ناییاتغچ ییاورنامرف نامز رد .میمان یم ناتساب یایرتکب ام

 لک ،ھتشذگ ناراگزور رد ھک دیوگیم یتنس تیاور .تسا ینونک رواشپ ھک دنتفگیم مارگب

 .تسا هدوب عیسو لگنج کی لباک روشک

 

 و دمآ رتخاب ھب اقافتا ،سراپ رد یابیز یھکلم ،نیریش فورعم قشاع ،نکھوک ای داھرف

 زا یھنوکسم نآ یور رب وا .دش یراج یلالز بآ ھمشچ نآ زا و دیرب ار یگرزب گنس

 دوخ یهدرک ادیپ هزات روشک رد تنوکس یارب ار یدایز رامش و درک اپرب یسراپ دنچ

 .دراد دوجو ،دش هداد حیضوت الاب رد ھک درف نیا دروم رد ینالوط ناتساد کی .درک توعد

 .درک ریخست ار رتخاب ،دوب رفاک ھک هاش لباز ،رنھ و ملع تفرشیپ و روشک ینادابآ زا سپ

 نآ زا و دش لیدبت ک ھب تسا یسراپ رد ز ھک وا مان یلوا فرح ،تشذگرد لباز یتقو

 .دش ھتخانش لباک مان ھب نامز

 

 ناوراک .تسا هدرک ینغ ناتسناغفا رد یرگید تختیاپ رھ زا رتارف ار لباک رھش تراجت

 و یسیلگنا یاھالاک اب ار نآ رابکی یلاس ،تسا رتش ٧٠٠ ات ۶٠٠ زا لکشتم ھک اھیناھول

 .دوشیمن یراتفردب اھنآ اب ھک ییاج ،دنیآیم نینزغ و ناتلم قیرط زا اھنآ .دنکیم رپ یدنھ

 و بوخ مشیربا نآ یازا رد ھک دوشیم لاقتنا اراخب ھب اھنآ تراجت زا یگرزب شخب
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 لباک رد ھک بوخ تاناویح نیا .دھدیم ناناگرزاب ھب ابیز یاھپسا زا یبوخ داژن نینچمھ

 راھچ ار دوخ یلصا تمیق ھک دنسریم شورف ھب یتمیق ھب دنھ رد ،دنوشیم یرادیرخ

 اب یدایز رامش .دوریم رتارف ناش گیبزوا نابحاص نیتسخن تاعقوت زا و دننکیم ربارب

 ھلفاق .دنربیم روشک نآ رد شورف یارب ار هویم دایز یاھراب ھک دندرگیم رب اھیناھول

 .ددرگیم رب ربوتکا هام رد

 

 .دش وگتفگ رد نم اب ھک مدش انشآ یناھول مرتحم رجات کی اب یقافتا ھنوگ ھب هاش غاب رد

 ھیناترب تلود رگا ھک تفگ ،مدرکیم تبحص وا اب تالاقتنا عوضوم دروم رد ھک یماگنھ

 یزیچان غلبم و دراذگن ینیگنس ضراوع اھالاک رب ھک دھد ماجنا یقفاوت ھگنس تیجنر اب

 ار ناش هرد قیرط زا ناوراک نما هزاجا ات دنک تخادرپ دنس دور برغ رد اھیربیخ ھب

 قیرط زا هریغو ناتسناغفا ھب یسیلگنا یاھالاک تارداص اب یتفگنھ تورث اھنآ ،دنھدب

 عاجش هاش نامز رد .دشاب ناتلم زا رتھب بتارم ھب دیاش ھک دننکیم ییامک ھنایدول ریسم

 رت نیگنس لباک و رواشپ یرھش ھیلام/ضراوع .دشیم یط یرطخ چیھ نودب ربیخ هداج

 ار اھنآ و دادیم قوقح ھیپور رازھ ۶٠ ھنالاس ربیخ نارس ھب قوف هاش .دوب نونکا زا

 شفکدنب و نھآ ،دالوف ،سم ھک دوزفا رجات یتقو .تسنادیم رفاسم رھ نداد تسد زا لوئسم

 ،مدش هدزتفگش رایسب ،دنکیم نیمات راتات رود یاھنابایب قیرط زا ار ناتسناغفا لک ھیسور

 رھاظ رازاب رد یجراخ داوم دھدیم هزاجا ،لباک ھب ندوب کیدزن اب ،دنھ ھک متفایرد یتقو

 ریاس و یسیلگنا تادیلوت .دوشیم هدافتسا یناغفا تالایا رسارس رد ھیسور یبآ ذغاک .دنوش

 اب دنمتورث نادرم .دنا اھبنارگ رایسب اجنآ رد ھک دوشیم هداتسرف رواشپ ھب لباک زا سانجا

 ار دوخ یاھھناخ فک و دنزاسیم نیز دوخ یاھپسا یارب ھیسور یمشیربا یاھھچراپ

 ٣٠٠ شزرا ھب یسیلگنا یاھالاک ھک تفگ نم ھب یروپراکش رجات کی وگاب .دنناشوپیم

 .رازھ ٢٠٠ شزرا ھب ھیسور یاھالاک و دوشیم ھتخورف لباک رد لاس رد ھیپور رازھ

 

 اما .تسا ھیپور کل ٢۵ ،رگید یخرب و کل ٢۴ لباک روشک لک دیاوع ھک دنیوگیم یخرب

 .تسا یتراجت تادوارم نویدم رھش دوخ ھک تسا ملسم



 86 

 

 فلتخم یاھلگ اب ھقطنم مامت لصف نیا رد .تسا روھشم شزیگنا لد راھب رطاخ ھب لباک

 :دیوگیم یسراف مظن ھکنانچ ،دنا ھجوت لباق دایز اھلگ .دباییم توارت گنر شوخ و

 

 یاھرمک و نایسراپ دنمک یاھوسیگ ؛دنراد ابیرف یاھگنر زاریش بارش و لباک یاھلگ«

 .»دنراد یباذج یگژیو نایدنھ کیراب

 

 ات و درابیم ینیگنس فرب چرام لیاوا ات ربمسد لوا زا .دراد تخس هام ھس اجنیا ناتسمز

 اھناکد .تسا دودسم راھب ندیسر ات راھدنق و اراخب یاھ هار .دباییم ھمادا شیب و مک لیرپا

 ات یرایسب و دنرخیم ار یناتسمز ھقوذآ مامت یلاھا .دنوشیم زاب تردن ھب امرس لیلد ھب

 زب تسوپ زا یاھنیتسوپ اھنآ .دنیآیمن نوریب دوخ یاھھناخ زا دیدش یامرس زور لھچ

 هدناشوپ لپمک اب و دراد رارق یلدنص ریز ھک دننیشن یم یشتآ رود ھشیمھ و دنشوپ یم

 .دنوشن دوبان امرس زا ات دوشیم

 

 .دنوشیم لکشم راچد تایح موادت رد مدرم ،قوف طیارش ھب ھجوت اب

 

 ١٠٠ ھب اھھوک ھنماد رد هژیو ھب اوھ یامد ،میدرک کرت لیرپا ١٩ رد ار رواشپ ام یتقو

 یاقآ .دیسریم ۶٣ ھب تردن ھب و دوب ۴۴ حبص رد ھناخ جنسامد اجنیا رد اما ،دیسریم

 تف رازھ ۶ دودح ھک تسا عافترا زا یشان گرزب یگدرسفا نیا ھک تفگ نم ھب دراریج

 دنکیم دیلوت یلاع معط اب یاھهویم ،تسا یهرود یاھناراب زا یراع ھک روشک نیا .تسا

 .تسا روھشم دنھ رد ھک

 

 یلامش شخب رد دنلب یاھ ھلسلس ھنماد اھنآ .دنا روھشم رایسب ھک میتفر نماد یاھغاب ھب ام

 اھھلسلس نیا .دراد دوجو یمیاد یاھفرب نآ زا رترود لیام دنچ ھک دنا هدناشوپ ار رھش
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 ناتسبات نایاپ ات اما .دندوب دیفس رایسب ،میدوب لباک رد ھک ینامز ات و دنا شکودنھ زا یشخب

 .دنامیم یقاب نآ یور یمک فرب

 

 یم ١٨

 مان ھب یهدکھد رد و میدرک تکرح اراخب یوس ھب تشاچ زا سپ ،دش فاص نامسآ نوچ

 یاھرابیوج اب زیخلصاح ھقطنم کی رد ام ریسم .میدز ھمیخ یلیام ٨ ھلصاف رد یضاق ھعلق

 ام اب لیام دنچ ام نابزیم ناخرابج باون .میتشذگ رھن دنچ و لپ ود زا هار رد .دوب یددعتم

 نارفاسم ھمھ یمیمص تسود وا اریز .دوب هودنا و مغ ھیام ام یارب وا تشگزاب اما .تفر

 لباک مکاح رظان ،مرتحم رایسب درم کی تیامح ریز ھکلب ،میتسین ھلفاق اب نونکا ام .تسا

 ام .دوریم وکسم ھب شموحرم ردارب هدش تراغ لاوما ندروآ تسدب یارب ھک میراد رارق

 دامتعا وا تیصخش ھب ،میدوب نآ زا هدافتسا ھب رداق ھک یرگید یعافد ھلیسو رھ زا شیب

 مدینش نم .تشاد ھیسور روتارپما ھب ناخ دمحم تسود فرط زا یھمان ھیصوت وا .میتشاد

 یاھراوید اب ام نیمز .دراد دنھ یاھسیلگنا ھب تبسن اھسور زا یرتھب تاعالطا وا ھک

 زا اھنت ھن رھش نیا نانکاس .تشاد مکحم گرزب هزاورد ھس و دوب هدش ھطاحا دنلب یلگ

 .دنا توافتم الماک رواشپ و لباک نانکاس اب ناش سابل و هرھچ رظن زا ھکلب ،نابز رظن

 .دوب گنراگنر زبس گرب و خاش یاھغاب اب یریگمشچ ھنوگ ھب لباک یاھ ھنماد رظانم

 

 یم ١٩

 نآ یفرب یاھھوک ھک دروآ زیرلج مان ھب یدنمتورث یاتسور ھب ار ام یلیام ٢۴ ییامیپھار

 دور رد و دوشیم یرایبآ لالز دور طسوت نآ یقرش لامش یاھشخب .دنھدیم نامرف ار

 .دنراد دوجو ھجوت لباق هزادنا ھب ولاتفش و بیس ،زغمراھچ ناتخرد اجنیا رد .دزیر یم لباک

 شخب نیا رد .دنیوریم اھهوک ھنماد رد ھک تسا بوغرم جنرب و مدنگ ھقطنم تادیلوت

 یددعتم یاھزیراک ام .دناهدش ھتخاس یبوخ ھب و دنراد رارق مھ ھب کیدزن رایسب اھهدکھد

 طوطخ یانعم ھب زیراک .تسا هدرک هراشا اھنآ ھب دوخ رثا رد نوتسنفلا یاقآ ھک میدید ار

 نونکا ام .دنوشیم رابیوج کی و هدومن نایرج رگیدکی قیرط زا اھنآ بآ ھک تسا یاھهاچ
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 یاھینیب ،نھپ یاھتروص امومع نآ نانکاس و میراد رارق درس رایسب ھقطنم کی رد

 .دننکیم تبحص یسراپ اھنآ .دنراد زیر یاھ مشچ و راومھ

 

 یم ٢٠

 ھک ییاج ،میتشذگ ھمشچرس مان ھب یاتسور راوج زا و میدرک تکرح دوز حبص ام

 ھتفگ ھک دوشیم هدیمان ھمشچرس یرطاخ ھب اتسور نیا .دندرک شیتفت ار نام یاھنادمچ

 اجنآ زا بآ و تسا تیور لباق زونھ اپ کی رثا .تسا هدوب یلع ترضح هاگمدق دوشیم

 روبجم ھک تسا مرن نانچ و میور یم هار فرب یور نونکا ام .دوشیم نوریب ھنوگ بابح

 رد نام یاھپسا ھک میتشاد شیوشت اریز .میورب هار و میوش هدایپ نام یاھپسا زا میدش

 .دنور ورف نآ

 

 رد .تسا دنلب رحب حطس زا تف رازھ ١١ ھک میتفر الاب عفترم ھندرگ کی زا نیا زا سپ

 یرفاسم رھ تقو نآ زا و تخات ار شپسا یلع ،دوشیم ھتفگ ھک میتشذگ یتشد زا نامریسم

 فرب یمک تشاچ ماگنھ .دنک یوریپ ار وا ھک تسا یبھذم ھفیظو کی نیا ھک دنکیم رکف

 لیام ١۶ ھک میدرک فقوت ناخ لضفا تروی ای ھعلق رد .تشاد یگزات نم یارب ھک دیراب

 .تشاد ھلصاف

 

 یم ٢١

 بلاج ھچنآ .تشاد یھوکشاب یهولج هداج ھک میدرک زاغآ باتفآ عولط اب ار دوخ رفس ام

 یاھنامک فرب ،دوب هدنگارپ بناج رھ رد و ھتفای باتزاب یفرب یاھراوید زا ھک یرون ،دوب

 یاھراتخاس نینچ اب ام و درکیم عطق ار هداج ھک دوب هدرک داجیا اھلاناک یور رب ار

 میدرک رفس یفرب رتسب کی یور زا لاح .میدرک روبع ار یدایز قیمع یاھهرفح یفیعض

 زا تیدج اب ،دوب درس اوھ ھکنآ اب زور طساوا رد .تشاد قمع تف جنپ ای راھچ ابیرقت ھک

  .مدش هریخ رظانم هوکش ھب کچوک یگتسجرب کی
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 ابیز ھناخدور ود طسوت ھک میتشذگ راوید ندرگ مان ھب ییاتسور رانک زا دوخ ریسم رد

 .دراد مان بادنغرا و درذگیم راھدنق ھقطنم زا اھنآ زا یکی ،دوشیم یرایبآ

 

 ،دیفس نآ نانکاس .دنا نتجنپ ھب دقتعم ھک میراد رارق نایعیش ای هرازھ ھقطنم رد نونکا ام

 تخوس دوبمک اما ،تسین کانرطخ یلیخ ناخ دمحم تسود ورملق رد رفس .دنا هراوقدب اما

 نیمز یور رب هام تفھ فرب .دننک ھبرجت ار یدایز یتحاران نارفاسم ھک دوشیم ثعاب

 اھھار و دوشیم بوذ نآ گرزب شخب ھک درابیم فرب یم نایاپ ات ربمون لوا زا .دنامیم

 مخش یارب نازرواشک کیرحت ھب عورش دیشروخ یاھوترپ لاح .دزاسیم دولآلگ رایسب ار

 روشک رد لوپ .دننکیم یگدنز زب ای دنفسوگ تشوگ و ریش ،وج اب اھنآ .دنراد تشک و

 ھچراپ ،نزوس نتفرگ زا و دننکیم ھلدابم الاک اب ار الاک اھنآ .تسین جورم دایز اھنآ

 .دننکیم نیمات اھنآ یارب نارفاسم ھک دنوشیم لاحشوخ هریغو ھناش ،مشیربا ،تشرد

 ناھنپ فرب ریز ھک میدرک ندید یدایز یاھهاگتحارتسا زا و دوب اھھوک ھنماد رب ام ریسم

 اجنیا رد .دراد رارق ام فقوت لحم یلیام ١۵ رد یرکشل ھعلق مان ھب نآ نیرخآ و دندوب هدش

 فرب ،بورغ زا سپ .تشاد رارق اھھناخ یولج هوبنا تروص ھب و اھراوید یور فرب

 موسر و بادآ اجنیا ناگدنشاب .دوب هدناشوپ ار لحم مامت حبص و درک ندیراب ھب عورش

 ،تسا هدش فیصوت نوتسنفلا یاقآ طسوت ھک اھنآ زا یکی ؛دنراد درف ھب رصحنم رایسب

 دوجو زا نانیمطا یارب .تسا ناش نابزیم رھاوخ ای رسمھ ھب نارفاسم )یسرتسد( زایتما

 ،دادیم هزاجا تباجن ھک ییاج ات .مداد ماجنا ھنوگ نیا ار دوخ یواکجنک ،بیجع هویش نانچ

 ،میتشذگ الاب یاھھناخدور زا یتقو .دنرادن یباذج یگژیو چیھ ناوناب .مدشن قفوم الماک اما

 نآ فارطا نیمز .تشاد رارق روش بآ زا یھمشچ نآ رد ھک میدیسر ییالابرس نیمز ھب

 نھآ و سم نداعم ،رواجم یاھھپت رد ھک دنداد عالطا ام یارب .تشاد خرس گنر بآ دننام

 .تسا هدشن راک نآ دروم رد تسا لاس ٢٠٠ دودح ھک هرقن زا نانچمھ و .دراد دوجو

 

 یم ٢٢
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 رد جنسامد .میدرک ساسحا ار ذفان و درس حبص یاوھ ،اھنیمز نیرخآ زا جورخ ماگنھ

 زا هدیشوپ امامت ھک میدرک رفس ابیز ھندرگ کی رد ار یتدم .دوب ھجرد ٢٨ شش تعاس

 ار یزورید تالکشم نآ زا روبع یارب اما .تشاد عافترا تف رازھ ١٢ ابیرقت و دوب فرب

 اھنوگاو روبع یارب )دوشیم دای ندرگرتش مان ھب ھک( لتوک نیا ات لباک زا هار .میتشادن

 رد ار میقتسم ریسم ،فرب قیمع رتسب لیلد ھب .دوشن اھنآ عنام فرب رگا ،تسا بسانم

 قیرط زا ار ام ھک میدرک لابند ار یکچوک ھناخدور رانک و میدرک کرت نامپچ تسد

 اب یھندرگ زا ،دش عطق یتقو و دیراب ام یور یمک فرب .درک تیادھ یکیراب رایسب یهرد

 ھب یتقو .دید بیسآ میاپ نآ زا روبع ماگنھ ھک میتفر الاب یروم مان ھب مک رایسب ضرع

 زا یهرظنم رگنایامن ھک مدید مپچ تسد رد گنر خرس ھپت دنچ ،میدرک عورش ندش نییاپ

 ھک تشاد رارق گنشق ییالیو هرد یھت رد .دوب زبس لوصحم زا هدیشوپ و قنور رپ یهرد

 یسراپ رعاش ھلمج نیا دای ھب رابجا اب ارم ھک دوب ھناقشاع نانچ ھلصاف نآ زا شرھاظ

 .»دوش ھتشاذگ یزبس فرظ رد ھک یغرم مخت لثم« :دوب ھتفگ ھک تخادنا

 

 کاحض رھش یاھھبارخ ھب بجعت اب ،مینزب ھمیخ بابرا هاش اداد ھعلق رد ھکنیا زا شیپ

 یراتخاس ات تشاداو نآ رب ما یواکجنک .تشاد رارق ییالابرس نیمز یور رب ھک مدش هریخ

 زا یدنلب راوید یتقو .تسا هدید بیسآ نس لیلد ھب اھاج زا یرایسب رد ھک منک یسررب ار

 رد نآ یاھھیاپ و هدش مکحتسم کاخ کدنا رادقم اب ،هدش راک لگ اب ھک مدید ار تشخ

 یاجرب الماک ھک نآ ییانب حلاصم و داوم لماک نیسحت زا ،دنا ھتفر نیب زا رود یهرود

 دص زا شیب زگرھ دنھ رد رضاح رصع یاھنامتخاس .منک یراددوخ متسناوتن ،دنا هدنام

 .دنوشیم ریمعت بلغا ینامز تدم نیا لوط رد و دنروآیمن ماود لاس

 

 ھنیجنگ و گرزب رکشل رانک رد و دوب گرزب رایسب روتارپما کاحض ھک دنیوگیم تایاور

 رایسب ار یخوش و تشاد ھقالع یقیسوم و صقر ھب وا .تشاد یھوکشاب رابرد ،ناوارف

 و دنک لعج ار یکقلد صخش ھک درک راداو ار ناطیش ،کاحض یلابقادب .تشادیم تسود

 شیاتس اب وا مان یتح و دوش رھش مامت رد وا ترھش ثعاب ھک دھد ماجنا یبیجع یاھراک وا
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 ابیز سابل اب کقلد .درک ار وا ندید یوزرآ هاش ھک یھنوگ ھب ،دوش رکذ هاش دزن ناوارف

 دوخ شالت مامت و درک ارجا ار دوخ یاھشیامن .دمآ روتارپما هاگشیپ ھب تسد رد گنچ و

 دھد ماجنا یراک ھچ ،دیسرپ ناطیش زا وا .دراد ھگن لاحشوخ ار کاحض ات داد ماجنا ار

 ترضح نآ یاھھناش ھک تسا قاتشم رایسب وا :داد خساپ ناطیش .دوشیم لاحشوخ وا ھک

 زا و دش ھجاوم یدیدش یدرد ھناش اب هاشداپ ،دعب زور .دش تباجا وا تساوخرد .دسوبب ار

 ار اھنآ رس بلغا کاحض .دندش وا دیدش درد ثعاب و دندمآ نوریب هایس رام ود اجنآ

 اما ،دش لسوتم ناکشزپ ھب ترضحیلعا ماجنارس .دندرکیم دشر مھزاب اھنآ اما ،دیربیم

 یکشزپ لکش ھب ار دوخ وا ناھنپ نمشد ناطیش .دنھد ماجنا یراک دنتسناوتن زین اھنآ

 ،تفگ وا .درک سح ار کاحض ضبن و دید ار اھرام وا .تفر هاش تاقالم ھب و دروآرد

 یاھتشا عفر یارب ناوج دنچ زغم ھنازور ھکنیا رگم ،دنک نامرد ار وا دناوتیمن یزیچ چیھ

 تشک ار دوخ یایاعر زا یمین ھب کیدزن و تفریذپ ار وا یهروشم هاش .دوش هداد اھرام

 ناگناگیب و دروآ دوجوب روشک رد یبالقنا ،ھناملاظ مادقا نیا .دنک نوریب ار ناشرس زغم ات

 نت ھب نت دربن رد هاش .دنھد تاجن محر یب کاحض غوی زا ار مدرم ھک درک قیوشت ار

 .دش هدنارذگ ریشمش مد زا و دش ریسا

 

 یگزات ام یارب ،دندرکیم یگدنز اھھوک یھنماد رد هدش هدنک یاھراغ رد ھک یمدرم ندید

 یناتسھوک اج نیا .تسا زین ھقطنم مان نونکا ھک دنسانشیم هرازھ مان ھب ار اھنآ .تشاد

 رد ھک دنا یاھیراھپ ھباشم و نشخ رایسب رھاظ یاراد نانکاس .تسین گنشق دایز و تسا

 ھکنآ اب ،دنناوخیمن زامن زگرھ و دنرادن یمومع دجاسم اھنآ .دنراد یگدنز ایلامیھ یاھھوک

 .دنمانیم رارک ردیح دنمرواب یھعیش ای صلاخ ناملسم ار دوخ

 

 یم ٢٣

 فورعم شیاھتب رطاخ ھب ھک یناتساب ناکم ،میداد ھمادا نایماب تمس ھب ار دوخ ریسم ام

 قطانم ھب تبسن رتدنلب ناکم رد نتشاد رارق و »ماب« یسراپ هژاو زا قتشم نایماب .تسا
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 هراشا نآ ھب سوشروک سوتنیوک ھک دشاب ردنکسا یاھرھش زا یکی نیا دیاش .تسا راوجمھ

 .تسا هدرک

 

 هداتسیا اجنآ رد گنشق ریوصت ھس ھک دراد دوجو یاھھوک ھتشر نایماب یاتسور لامش رد

 اھنآ ھب ھک یاھتنس رظن زا مھ و تمدق رظن زا مھ ،دنا ھناواکجنک رایسب اھنآ .تسا

 ،تسا رتکچوک ھیقب زا ھک یموس و دنراد رارق مھ رانک یاھقات رد ھمسجم ود .تسا لصو

 تخس هوک یور رب دماج یهرخص زا اھنآ .تسا هداتسیا اھنآ زا ادج و پچ تمس رد

 پچ تمس رد .دنراد عافترا تف ١٠٠ دودح و تسا رکیپ لوغ اھنآ تماسج .دناهدش هدیرب

 لخاد رد یاھقاتا ھک میدرک هدھاشم ار ھتسویپ یاھراغ زا یھجوت لباق رامش اھھمسجم

 .دندرکیم یگدنز اھنآ رد کیجات مان ھب یمدرم و دنتشاد رارق اھنآ

 

 زا شیپ لاسرازھ زا شیب ،ودنھ یاھاجار طسوت هوکشاب یاھھمسجم نیا ھک دوشیم ھتفگ

 رسپ رتشادوج :دندوب اھوادناپ مان ھب ردارب جنپ راک اھنآ .دناهدش ھتخاس حیسم یسیع دلوت

 یاھفینصت عرتخم لوکن ؛صقر و ییابیز عبنم ناجرا ؛تردق داتسا میھب ؛یعقاو نامیا

 نایب .اھپسا رواد نیرتھب و هزمشوخ یاھاذغ قلاخ وید هاس ؛نیریش یاھگنھآ و بوخ

 یضیف اریز ،تسین مزال و تسا راوشد نم یارب اھنآ ھب طوبرم ناتساد لماک تایئزج

 رد .تسا هدرک ھمجرت یسراپ ھب ار تراھباھم تیرکسناس باتک لضفلاوبا ردارب روھشم

 لومش ھب اھنآ یاھگنج و اھتذل ،اھدرد ،تازجعم ،اھارجام لماش و تسا گرزب دلج ود

 هراشا ینوناقریغ و ھناخاتسگ رایسب لمع کی ھب نم ،لاح نیااب .تسا ناھج میدق خیرات

 .دنداد ماجنا اھنآ ھک منکیم

 

 ،مدرک رکذ الاب رد ھک یروط ،دندوب ییالاب یعیبط یاھیگتسیاش نینچ یاراد اھنآ ھچرگ

 نایم رد یتپوراد مان ھب یرسمھ اھنآ .دنداد شرورپ دوخ رس رد یھنایشحو رکف اھنآ اما

 یابیرف ھفایق وا .دننادیم تسادق و نامیا هزجعم و تلیضف ردام ار وا اھودنھ ھک دنتشاد دوخ

 ربمایپ ای یبید کی وا ھک تسا نیارب داقتعا شنارھوش ترثک دوجو اب و تشاد یداعریغ



 93 

 ھب دوخ یومع رسپ ،نادوجرود ھب ار دوخ یروتارپما لک وادناپ جنپ ھکنیا ضحم ھب .تسا

 لاس ١٢ یارب ار اھنآ اروف وا ،دنزادرپب ار دوخ رامق یاھیھدب وا یارب ات دنداد ورگ

 رد ار دوخ شوخان یاھزور و دندیزگرب دوخ یارب ار نایماب هراچیب یاھوادناپ .درک دیعبت

 .دندیتسرپ یم ار نآ اھ تدم ناش ناوریپ و اھنآ ھک دندنارذگ هوکشاب یاھھمسجم نیا نتخاس

 شیپ لیام ۴ تفاسم ھب یبرغ یاھهوک تمس ھب نایماب زا وادناپ جنپ زا یکی ناجرا یزور

 رب اروف ناجرا اما .دعلبب ار وا تساوخیم ھک دش وربور ییالویھ رام اب هداج رد وا .تفر

 یالاب وا یگرزب دسج زونھ و دش گنس وا دسج .درک ھکت ود ار وا و دز ھبرض وا رس

 یلاناک ھک نآ یھکت ود ،تسا تف ۵٠ نآ لوط .تسا گرزب رام ھیبش ھک دراد رارق ینیمز

 یادص اب اھبابح یواح ھک نآ بآ .دندنویپ یم مھ اب وس کی زا جیردت ھب ھک دنکیم داجیا

 ضحم ھب و تسا خلت رایسب بآ .تسا الویھ موش رثا زا یشان ھک دوشیم ھتفگ ،تسا دایز

 زین نآ راوج رد .دنزیم خی ،تسا رام مشچ دنیوگیم ھک یکچوک خاروس زا ندش نوریب

 دنیوگ یلوا .تسا هدش اھودنھ و ناناملسم نایم فالتخا ثعاب ھک دراد دوجو پسا یاپ در

 مادک ھک ما هدنام ناریح نم .تسا ناجرا لام ھک دنیوگیمود .تسا یلع پسا مس شقن ھک

 مدقم رایسب ھک میریگ رظن رد ار ناجرا دلوت خیرات رگا .تسا تسرد اھشرازگ نیا زا کی

 .دشاب ودنھ تیاور عفن ھب ھک درادن دوجو یخیرات چیھ تروص نیا رد ،تسا یلع دلوت رب

 .دراد دوجو تیاور ود رھ عفن ھب اھتنس اما

 

 رارق ھلغلغ رھش مان ھب روھشم یھعلق ،راد بیش یهرخص نماد رد ،نایماب قرش بونج رد

 یادصورس لیلد ھب ناکم نیا .تسا هدش ھتخاس رفاک کی طسوت دمحم دلوت زا شیپ ھک دراد

 زا یکی .تسا ھتفرگ مان ھلغلغ ،دندوب یھجوت لباق رامش ھک یلاھا نامتفگ زا یشان دایز

 یمیلست رد وا یتقو .دنکیم هرصاحم ار نآ و دریگیم نآ ھب ھلمح میمصت ناشخدب یاھراتات

 یھمان ھناتخبشوخ ،تسا دوخ هاگدورا زا جارخا ھناتسآ رد و دنکیم ادیپ یدایز لکشم نآ

 :تسا هدش راتات قشاع ھک دنکیم تفایرد رفاک یابیز رتخد زا ریز نومضم اب

 رد ،تسا هدش میسرت لایخ رد ھک وت ینتشاد تسود هرھچ ریوصت و وت مان ،مبوبحم راتات«

 و ھتشاذگ رثا نم کورتم بلق رب تدش ھب ،هدرک تیبثت ار دوخ یاج نم نامشچ و نھذ
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 منک فیصوت ار یتاساسحا مناوتیمن و مزرویم قشع وت ھب .دبوکیم یتنوشخ نانچ اب ارم

 ھب نم اما ،یناوتیمن ھتفرگ هرصاحم ای ھلمح اب ار ھعلق زگرھ وت .منکیم ھبرجت نونکا ھک

 ھب روبجم ناگداپ ھک دوشیم ثعاب نآ یطحق ؛نک عطق ار بآ روبع ھک منکیم ھیصوت وت

 .»دوش میلست

 

 رفاک رتخد اب سپس .دوشیم ھعلق بحاص ار دوخ اروف و دنکیم یوریپ ار وا هروشم راتات

 یراتفردب و تنایخ ھجیتن نیا :دیوگیم و دشک یم ار وا زور دنچ زا سپ اما .دنکیم یسورع

  .منک دامتعا وا ھب رگید ھک مسرت یم نم و تسا تردپ لباقم رد

 

 رد .تسا ناوارف تعارز یاراد و هدیدرگ میسقت شخب ود ھب ،هدش راصح نایماب یاتسور

 مرتحم نارادرس زا یکی ھک هدش هداد رکاک ناخ یجاح ھب و تسا ناخ دمحم تسود رایتخا

 .تسا یناتسھوک و درس رایسب اریز ،دنکیمن یروآعمج ھقطنم زا یدایز زیچ وا .تسا وا

 لوپ لیلد ھب .تسا لاس رد ھیپور رازھ ٧٠ دودح ،دریگیم نارجات زا ھک یضراوع اما

 یروصت تسا نکمم ،دوشیم یروآعمج یداع ضراوع ناونع ھب ناناگرزاب زا ھک یتفگنھ

 ،تسا ھقبط ود ھکنآ اب نایماب یاھھناخ .میشاب ھتشاد اراخب و لباک نایم تراجت هرتسگ زا

 هدناشوپ ایروب و بوچ اب اھنآ .تسا لگ نآ ھلاسم و ماخ اھتشخ .دنا رقحم و تسپ رایسب

 ھب و دنا اھکیجات و ناغفا نآ نانکاس .دنرادن دایز ماود نیگنس فرب شراب لیلد ھب و هدش

 .دننکیم تبحص وتشپ و یسراپ یاھنآبز

 

 و دیدرگ رامیب ھک ییاج ،درک روبع نایماب یاھھموح زا دنھ زا تشگزاب رد گرزب رومیت

 اھھمسجم و تسا ناریو امامت الاح ھک دمآ نایماب رھش ھب وا .دش هواجک رد رفس ھب روبجم

 دوخ یاھریت ھک داد روتسد دوخ رھام ناراد نامک ھب یبھذم ھسوسو اب وا .درک ترایز ار

 چیھ اما .دزاس ناسکی کاخ اب ار اھنآ ھک تساوخیم و دننک باترپ اھھمسجم لباقم ھب ار

 رکذ نآرق رد ھک تانم و تال .منادیمن ار نآ تلع ھک درکن تباصا اھنآ ھب اھریت زا کی
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 اھنآ ھک تسا دییات لباق ھتکن نیا .دنا نایماب یاھ ھمسجم یاھمان ھک دنیوگ تایاور ،هدش

 .دناهدش ھتخاس ناھج ھب دمحم روھظ زا شیپ کش نودب

 

 یم ٢۴

 ،دندوب راوس و حلسم ھمھ ھک ناخ یجاح دارفا یھقردب اب ،دیشروخ ندیبات ضحم ھب ام

 یاھھلسلس زا .دوب شکودنھ دنلب یاھھخاش نایم زا ام ریسم .میدرک زاغآ ار دوخ رفس

 کانتشحو و یزبسرس نودب ھمھ ،میدمآیم دورف قیمع یاھهرد ھب و میتفریم الاب گرزب

 عافترا ھک طابرقآ لتوک زا روبع زا سپ .دوبن زادنا مشچ رد مھ تخرد کی یتح .دندوب

 .میدیدرگ ناتسکرت دراو و جراخ ناتسناغفا زرم زا ،تسا تف ۵٠٠ و رازھ ١٠ نآ

 یلع دمحم نآ مکاح و دناسر ناغیس ھبصق ھب ار ام ھک دوبن لیام ٣٠ زا شیب ام ییامیپھار

 .دوب نآ ناگدنشاب ندیناشک یگدرب ھب و هرازھ یاھاتسور واپچ ای ھلمح وا فدھ .دوب گیب

 فالخرب یشورفمدرم مسر ھک دزاس دعاقتم ار وا ات درک شالت شناتسود زا یکی شیپ یدنچ

 تفگن مباوخ رد دنوادخ ارچ ،دوبیم نینچ رگا« ،داد خساپ گیب .تسا ادخ تساوخ و هدارا

 یوس زا و دنکیم یروآعمج لوپ مدرم شورف اب وس کی زا وا ؟»منکن ار راک نیا ھک

 .دزاسیم اھیارس نامھم و دجاسم رگید

 

 )ادیتوفاسا(  گنیھ ،رضاح لاح رد .تسین بسانم یزرواشک یارب ناغیس نیمز کاخ

 یاھغاب و یرولب یاھلاناک ،اھراز نمچ ،)یقالیی یاھھناخ( اھالیو زا یبیکرت .دیوریم

 دنا اھکرت نآ نانکاس .تسا شخبتذل رایسب رفاسم کی یارب ھک فلتخم یاھهویم یاراد

 و هدز نوریب زکرم زا یھطقن رد ھک دنراد رس رب درف ھب رصحنم یھچراپ هالک کی و

 رارق زیمت یارسنامھم کی رد ار ام .تسا دنھ رد ودنھ نایادگ زا یھقرف ،یتناپ وداد ھیبش

 وا« :دنتفگیم ام رب دنلب یادص اب .دندرکیم هاگن ام رب ماب خاروس زا اھرسپ و دنداد

 یکیرات ار ھقطنم یاضف ھک نیا ات ،سرت زا ام ؟»دینکیم ھچ قاتا رد ،یوسوم ای یوسیع

 .میدیشک تسد نتشون زا ،تفرگ ارف
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 یم ٢۵

 ھناخدور کی لحاس رد عقاو درمھک یاتسور رانک زا ،نکش نادند لتوک زا روبع زا سپ

 ریز رد وا .دیسریم رظن ھب یمرتحم یدرمریپ ناخ هللا تمحر نآ مکاح .میتشذگ ابیز

 رد و ھناخدور رانک زا تکرح اب .دراد رارق زدنق روھشم سیئر گیب دارم ریم تیمکاح

 تشمرل مان ھب یکچوک یاتسور رد دوخ فقوت لحم ھب ،هویم ناتخرد کنخ ھیاس ریز

 .دوشیم یرایبآ هللادبع ھجاوخ مان ھب یدور طسوت ھک میدیسر

 

 هدیدن دنھ زا جورخ زا سپ زگرھ ار گنشق یاھهرھچ نینچ .دندوب ابیز رایسب هدکھد نانز

 و متسیک نم ،دندیسرپ و دنداتسیا مرانک ،دنتشاد یفیرظ یاھهرھچ ھک اھنآ زا نت دنچ .مدوب

 امش ھک تسا فیح اعقاو« :دنتفگ و دنیدنخ مھ اب نم خساپ رد ؟تساجک نم یلصا نیمزرس

 کی رد .»دییامن ھن جاودزا لگشوخ رتخد کی اب و دینکن باختنا تنوکس یارب ار اجنیا

 .منک فیصوت اجنیا رد مناوتیمن ھک دندرک یخوش نم اب یھنوگ ھب اھنآ ،مالک

 

 درمھک ھقطنم ھب ناخ بایغ رد ناش ھیاسمھ دنمتردق یدرم روالد نیشناج ،شیپ لاس دنچ

 زا ناخ یتقو .تفرگ ریسا ار وا هداوناخ و رسمھ و دومن تراغ ار ھیحان مامت .درک ھلمح

 و درک رامورات تدش ھب ار نمشد لاس ٧ رد و درک عمج یرکشل ،دش ربخ ھثداح نیا

 .دوب شردام بصاغ زا ھک دوب هدروآ ایند ھب یرسپ ھک دروآ دوخ فرصت ھب ار شرسمھ

 تسود دوخ دنزرف لثم ار وا ناخ و دنکیم یگدنز ناخ اب و تسا ناوج نونکا رسپ نآ

 .دراد

 

 یم ٢۶

 درس زونھ اھبش .درک تیادھ بآ رپ و کشخ ،مرگ یھقطنم تمس ھب ار ام نامریسم

  .دندوب

 هدازمارح رسپ نآ سار رد ھک میتفرگ یھقردب و میتشذگ یاتسور زا ندش الاب زا شیپ

 رد نم و میدش یضیرع هداج دراو ،لتوک زا نتفر الاب زا سپ .تشاد رارق ناخ هللا تمحر
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 تبحص یرطخ دروم رد نم اب یشابھلفاق راکتمدخ ینعی مھارمھ .متشاد رارق ما ھتسد ولج

 لتوک نیا رد ارثکا ناناگرزاب ،تفگ وا .تسا اھناوراک راظتنا رد لتوک نیا رد ھک درکیم

 ،تشاد ھمادا وگتفگ نیا ھک یلاح رد .دنسریم لتق ھب بلغا نارفاسم و دنوشیم تقرس

 مامت ار لتوک ریسم زونھ ام .دوب دروم کی نینچ دھاش و تفرگ یشیپ نم زا ما ھتسد

 یھلفاق یایاقب تراغ یارب ھک میدش وربور نادزد زا یھورگ اب ناھگان ھک میدوب هدرکن

 ام ھب ،درکیمن تظفاحم ام زا حلسم یاھورین رگا و دوب هدش رود اھنآ زا ھک دندوب هدمآ

 ،دنوشیم راکتیانج ای نامالا دوخ تبون ھب ھک یناسک ھب تبسن اھدزد .دندرکیم ھلمح

 نابھگن اب اھنآ .میدرک روبع نام تردق ھب مارتحا مھ و باسح نیا اب ام .دنراد یدردمھ

 اھنآ .تسا ام تینما لیلد اھنت ام نابھگن مارتحا ھک دنداد عالطا ام ھب و دندرک تبحص ام

 یگدرب ھب موکحم ام نامشچ شیپ رد هراچیب ناگدننار و دنتفرگ ار ناوراک یرخآ رتش ود

 یبیترت ھب و میتشاد ھگن ولج ار نام یاھنادمچ و میتفر ولج دایز طایتحا اب نانچمھ ام .دندش

 اب یسناششوخ رطاخ ھب و اھنآ تسد زا رارف اب ام .میشاب گنج هدامآ ھک میدرک تکرح

 ینادردق دروم ھک دندوب روالد ناوریپ و برس نانکاس اھنامالا .میتفگ کیربت رگیدکی

 رد ار بش و میدرک فقوت لیام ١٨ ھلصاف ھب زاب نادیم کی رد .تشاد رارق هاشرومیت

 .دوب هدش تقرس فلو یاقآ میدینش ھکییاج ،میدیباوخ بآود یاتسور کیدزن ،اھهوک شوغآ

 .درکیم یرایبآ ار هرد مامت و تشاد نایرج لامش یوس ھب تعرس اب بآ زا یقیمع رھن

 

 یم ٢٧

 .تشذگیم یگنشق هرد زا ام ریسم .دوب رود لیام ٣٠ ھک میدرک تکرح مرخ تمس ھب ام

 رد .دروآ یور مان ھب یھبورخم یاتسور ھب ار ام ھک میدرک لابند ار بآود دور پچ تمس

 ،میدیسر یور لتوک یالاب و میدرک ییامیپھار هرابود و میدرک تحارتسا تعاس ود اجنیا

 درک رییغت یگرابکی ھب اوھ .میدید فرب زا هدیشوپ و قرش لامش رد ار شکودنھ ھلق ھکییاج

 ھک میتشذگ یناوراک رانک زا ،میسرب دوخ هاگودرا ھب ھکنیا زا شیپ .تشاد یدنھ یامرگ و

 یتقو و ،ھن ای تسا نما لباک هداج ایآ ھک دندیسرپ ام زا اھنآ .تشاد رارق هوک ھنماد رد
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 یور رد دوخ تماقا و دندیتفا تشحو ھب ،دنا لتوک هرق رد نیقراس زا یھورگ ھک دندیمھف

 .دسریم اھنآ ھب رگید زور ود یکی اھنآ ھتفگ ھب ھک دندرک ینالوط یدعب ھلفاق ندیسر ات ار

 

 ام بناج رھ رد ھک میدرک روبع زیخلصاح و ابیز یاھاتسور زا بآود دور زا روبع اب

 دیلوت هزمشوخ یدایز یاھهویم ھک تشاد دوجو یدایز یابیز یاھغاب .دنتشاد دادتما

 تیادھ اھھمشچ و ھناخدور زا ھک دوشیم یرایبآ یاھرابیوج طسوت نیمز .دندرکیم

 .دراد یگنشق هولج بآ رد نآ ھیاس ھک دنا بل مھ خرس یاھفلع اب و دنوشیم

 

 دجسم زاب ھطوحم رد و تشاد یقلخدب ھک دوب روھال لھا و یریمشک یودنھ نم راکتمدخ

 نیگرس و اھگنس ،وا یدنھ یزپشآ هویش هدھاشم اب ناملسم یاھھچب .دوب ماش نتخپ لوغشم

 مداخ مشخ و درک لتچ ار اھنآ ھک دندرک باترپ اھگید یکیدزن رد وا فرط ھب ار اھپسا

 ،دزاس حورجم ار اھنآ تساوخیم و دیود اھنآ یوس ھب تسد رد ریشمش اب .تخیگنارب ار

 .میدشیم دوبان ھمھ ،نآریغرد ،مدش عنام راک نیا زا ار وا نم اما

 

 یم ٢٨

 ھک دناسر کبیا مان ھب یدنمتورث و بوخ رایسب یاتسور ھب ار ام یلیام ٢٠ ییامیپھار کی

 کبیا .تشاد رارق گیب اباب مان ھب شداماد لورتنک ریز اما .دوب گیب دارم ریم طوبرم

 زا اھناوراک .تسا عقاو ابیز ھطقن کی رد و هدش ھطاحا یکچوک یاھھوک ھلسلس طسوت

 رایسب ضراوع تخادرپ ھب روبجم ،دنرذگیم اجنیا زا دوخ ریسم رد ھک لباک و اراخب

 ھک ینابز .دنا رادناکد زین اھودنھ .دوشیم راذگرب کبیا رد اھرازاب ھبنشود .دنا نیگنس

 رسارس رد اھغاب .دنا اھناملسم ھیبش رایسب اھنآ و تسا یسراپ ،دننکیم تبحص اھنآ

 کی .دوشیم رداص اھاج هریغو ملخ ھب دایز رادقم ھب اھهویم .دناهدش هدرتسگ ھقطنم

 .دراد هدننک هریخ رایسب زادنا مشچ و دنکیم یرایبآ ار اھغاب و عرازم ھناخدور
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 یرود نانز قشع زا وا .منک نایب تایئزج اب ار اھنآ مناوتیمن ھک دراد دب تداع دنچ مکاح

 ار وا ،تفارکروم یاقآ زا یدایز یایادھ تفایرد زا سپ و هدومن تراغ ار شردپ .دنکیم

 .تسا هدرک تراغ ھنایفخم

 

 یاقآ و زنرب ناتیپاک .مینک طایتحا یمک ھک میدش روبجم گیبدارم روشک ھب دورو اب ام

 ناما رد دیشروخ غاد یاھوترپ ربارب رد بیترت نیا ھب و دندیچیپ ار دوخ یور دراریج

 .دشن ساسحا یتحاران ،دندنام

 

 ناتخرد یواح یاھراز نمچ زج ،دشیمن هدید یزیچ .دوب بولطم رایسب زورما ام ریسم

 زا یگرزب شخب .دنراد سران یاھهویم یخرب و دناهدش نیئزت اھھفوگش اب نونکا ھک هویم

 یریسم ،لیلد نیمھ ھب .دوب هدش راوشد ،نیشیپ یاھلاس رد چوکفرب شزیر لیلد ھب هداج

 زا دوخ ریسم رد .تسا هدش کانرطخ ،دنھدیم نامرف عفترم یاھھوک ار نآ فرط ود ھک

 و اھراغ .دوب ابیز یاھرھن و اھغاب یاراد و تشاد مان نامادرد ھک میتشذگ یاتسور رانک

 .تسا ناوارف اھھوک شخب نیا رد یعیبط یاھقات

 

 یم ٢٩

 تشد دراو ،دنسانشن ار ام ناییاتسور ھک نیا سرت زا و میدش رادیب باوخ زا دوز حبص

 اھمدژگ ،اھرام .دشیم رت غاد زور رھ دیشروخ .دوب هدش تشک یدح ات ھک میدش یعیسو

 متارطاخ رتفد ھک ییاج ،میدرک فقوت یهرد رد تشاچ .دنا ناوارف شخب نیا رد اھاپدص و

 یمک زا سپ .مدوب تاناویح نیا شین زا ینارگن رد مادم و متشون ینیگمغ راغ رد ار

 مان ھب اجنیا رد اتسور رھ .میدرک تکرح یلیام ١٨ ھلصاف رد کگینزغ تمس ھب تحارتسا

 .تسا هدش یراذگمان نآ سیئر مان ھب ھک تسا فورعم شا ھعلق

 

 یم ٣٠
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 دورو یهرظنم اب ،میدرک یریگیپ بش ھمین زا سپ ار دوخ رفس ام .تسا رود لیام ٣٠ ملخ

 اریز ،دوب ھجیتن یب ام طایتحا ،لاح نیا اب .دنیبب ار ام دناوتن یسک ات ،یکیرات رد رھش ھب

 ھک میدیسرتیم رایسب زدنق سیئر گیب دارم ریم زا ام .میتسھ یک ام دنتسنادیم نارسفا

 رد ھک یدارفا ھمھ اب ھک دیسریم رظن ھب و تشاد تفارکروم یاقآ اب یدب رایسب راتفر

      .دنکیم دروخرب هویش نامھ اب ،دنتشاد رارق ھیناترب تمدخ

  

 هرازھ روشک زا ار یهدرب ھک میدید هار رس رد ار یدرمریپ ،میسرب ملخ ھب ھکنیا زا شیپ

 تشپ زا ار شناتسد و دوب پسا رب راوس وا .دوب هدروآ رازاب ھب شورف یارب و دوب ھتفرگ

 ار شرس نداد خساپ یاج ھب ،میدیسرپ شا یردام نیمزرس زا یتقو .دوب ھتسب شیاھ ھناش

 .درک تحاران تدش ھب ارم رما نیا .درک ھیرگ دنلب یادص اب و دیشک یھآ ،درک دنلب

 

 ملخ یم ٣١

 نودب دیابن ام ھک میدرک تفایرد ودنھ ساد نمچ زا یمایپ ھک میدوب دوخ ندرک هدامآ لاح رد

 رطخ و فسات ساسحا ھمھ ام .مینک تکرح وا مظعاردص ،مارامتا و مرتحم ریم روتسد

 ما یواکجنک یاضرا یارب تیعقاو رد اما ،متفر رازاب ھب یاھزیچ دیرخ یارب نم .میدرک

 یمظنمان تالحم ،اھناکد ضوع ھب نم .دوب رازاب زور نوچ ،متفای مدرم زا رپ ار نآ .دوب

 تمواقم ناراب ربارب رد ھک دیسریم رظن ھب و هدش هدناشوپ بوچ و ایروب اب ھک مدید ار

 امومع اھنآ .دوب رتشیب یرگید رجات رھ زا اجنیا رد اھشورف ھچراپ رامش .دنرادن

 .دندوب اھودنھ یخرب و اھناملسم

 

 نوج ١

 یزیچ ھچ ،دیسرپ نم زا و مروخب ماش وا اب ھک درک توعد نم زا ام نابھگن ساد نمچ

 یوجتسج رد ھک متفگ وا ھب و مدروآ یھناھب .منک رفس یرود روشک نینچ ھب ھک دش ثعاب

 رواب وا .درک اھر تشیعم نودب ار اھنآ و درک اوعد هداوناخ اب ھک متسھ مگرزب ردارب
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 یشنم نم ھک تسنادیم بوخ نوچ .دییوگب غورد ھک درادن یموزل ،تفگ و دیدنخ اما ،درکن

 .مشاب ھتشاد سرت دیابن اما .متسھ یگنرف ھب ھتسباو یسراپ

 

 ار نآ ،هدرب تراجت لیلد ھب لباک یاھشابلزق اما .دوشیم هدیمان ناتسکرت روشک نیا

 درخ ،تلادع ،محرت .دنا اھگیبزوا ای اھکرت نآ نانکاس .دنا هدیمان رافک روشک ای ناتسرفاک

 ،دنا ملاظ رایسب نییاپ و الاب ھجرد زا معا نادرم .تسا ھتخانشان الماک اجنیا رد تسایس و

 تادیلوت .دنراد هدرب تراجت ھب یدیدش ھقالع و دننادیم تسرد و لماک تراجت ار تراغ

  .تسین زیخلصاح کاخ .تسا مدنگ و وج ،هویم نآ

 

 .دنا بوچ/تاکوچ نودب و درگ یاھماب یاراد روشک شخب نیا یاھھناخ

 

 ردپ تیصخش زا .دنکیم مھارف ار وا عیرس گرم راظتنا لیلد گیب دمحم یگدنز هویش

 .تیناسنا یلاع رواد اما .دوب بلط هاج وا .دوشیم تبحص دایز شیاتس اب شموحرم

 

 دراد هریت و زیر رایسب نامشچ وا .تسا رغال و هاتوک دق اصخش روشک مکاح گیب دارمریم

 یکرت رد ھک تسا گیبزوا کی وا .شخنز رد یوم دنچ زج ھب ،درادن یمظنم شیر چیھ و

 تسین انشآ تمحر و تلادع اب وا ھک دوشیم ھتفگ .تسا دوخ ھناخ هاش و لقتسم یانعم ھب

 موکحم یگدرب ھب ناش هداوناخ اب هارمھ ار ناراکتیانج .تسا اھناسنا یعیبط رویز ھک

 رازھ ٢٠ دودح دناوتیم گنج نامز رد اما ،تسا رفن دص دنچ وا یمیاد شترا .دنکیم

 رسارس رد مسر نیا .دناهدش باختنا ھناگادج یاھهداوناخ زا کی رھ ھک دنک عمج رفن و پسا

 اراخب یوس ھب و درمھک ات لباک تمس ھب وا .دراد جاور ،مینکیم رفس نونکا ھک یروشک

 ورملق ،تمس نآ رد و تسا زدنق رد وا هاگتماقا .دراد ییاورنامرف ودبع مان ھب یلتوک ات

 ھب ھقالع لیلد ھب وا .دراد نامرف ریز شکودنھ یاھھنماد مھ و ناشخدب رد ار یعیسو

 .دوب ھتسباو اراخب ھب ھک تسا شردپ زا رترکتبم یدرم وا .درادن یتیبوبحم هدرب تراجت

 مدرم مارتحا دروم نانچ ار وا تردق و تخاس هزاوآرپ نانچ ار گیب دارم مان وا گرم اما
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 زیخلصاح یداو مامت ابیرقت و زدنق لقتسم سیئر ناونع ھب یھاتوک تدم رد ھک داد رارق

 یاراد وا .دشابیم رتشیب قطانم بحاص دوخ ناینیشیپ زا کی رھ زا وا .دش ھتخانش ومآ

 ناتسد رد یددعتم یهرقن یاھزرگ .تسا ھتسجرب دارفا زا لکشتم و ھناھاش رابرد کی

 ار مظن و !»ام ریم داب هدنز« :دننز یم دایرف و دراد رارق دنمونت و دنلب دق یاھگیبزوا

 ثعاب نونکا ،دادیم ماجنا طارفا دح ات وا ھک یقالخا داسف .دننکیم ظفح وا رابرد رد

 ماجنا ھب رداق ار وا و هدش رگیدکی نیشناج یلاوتم ینامز لصاوف رد ھک هدش یتالالتخا

 )یناتس هدایز( یذاخا ،میدینش البق ھکیروط ،ناناگرزاب اب وا راتفر .دنکیمن یلاقتنا تالماعم

 لھچ رد ھیپور کی ای کی-لھچ مان ھب و هدش زاجم نآرق رد ھچنآ زا شیب زگرھ وا .تسین

 یاقآ اب وا راتفر ،میدوب ھتخومآ دنھ رد ھک ھنوگ نآ .دریگیمن ،دوشیم هدیمان ھیپور

 ھتفرگ وا زا یگرزب یایادھ ھک تیحالص بحاص درم کی اما .دوب ھناملاظ تفارکروم

 دوخ ناھارمھ زا یکی یھنادنمزآ تامادقا زا یشان وا یاھیتخبدب مامت ھک تفگ میارب ،دوب

 ھب یفخم تروصب و درک لعج تفارکروم یاقآ دض رب ار یددعتم یاھنآتساد ھک دوب وا

 نیا اب .پسا رجات ھن ،دوش هاگن سوساج هدید ھب اقآ نآ ھب دش ثعاب ھک داد شرازگ ریم

 دوخ صیرح هارمھ زا یروف تروصب ھک دنامن ناھنپ تفارکروم یاقآ زا تنایخ نیا ،لاح

  .دش ادج

 

 یدایز ذوفن ،دراد گیب دارم ریم دزن ییالاب ماقم ھک رواشپ نکاس یودنھ کی مار امتا

 وا تلاخد اب روشک تراجت لک .دراد ریزو تسخن ای یگیب ناوید بقل وا .دراد وا یالاب

 دوخ نانطومھ ھب تبسن و دنباپ ودنھ بھذم موسر و بادآ مامت ھب ھکنآ اب وا .دوشیم هرادا

 وا تیصخش ھب دنکیمن تارج سک چیھ و تسا ناناملسم ھمھ مارتحا دروم ،تسا رادبناج

 و دراد یم ھگن ار ناملسم مالغ و زینک دایز رامش ،تسا زیامتم یدرم ھک وا .دنزب تمھت

 زین یرواگنج ھیحور وا .تسین زاجم ناتسکرت رد یرگید یودنھ چیھ یارب زایتما نیا

 رارق اھروشک زا یرایسب یرادمامز رد ار ریم وا ینامرھق ھک دلاب یم نآ ھب یھاگ و دراد

 .درک کرت ار اج نآ شتورث دوبھب دیما ھب و دوب رواشپ رد ریقف رادناکد کی وا .تسا هداد
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 ،تفرگ تفارکروم یاقآ زا لوپ دایز رادقم ھکنآ اب وا .تسا تفگنھ تورث کلام الاح وا

 .دھدیم ھقدص ریقف نارفاسم ھب و داد ماجنا وا عفن ھب ار دوخ شالت مامت

 

 نوج ٢

 ام تمیزع و دوش رضاح ریم دزن دیاب اقآ ھک دنداد عالطا ام ھب ساد نمچ یوس زا حبص

 بولطمان ھجیتن راظتنا و میدوب نارگن شرازگ نیا اب ام .تسا وا هدارا ھب ھتسباو اراخب ھب

 لتق ھک میوگب ات درادیم او نیا ھب ارم یھاگ یسیلگنا نارفاسم ھب تبسن وا ملظ .میتشاد ار

 مدرکیم روصت رگید عقاوم رد .تسا زیچان رما کی ریم دننام ییشحو یمکاح رظن زا ام

 مھزاب .مینک رارقرب طابترا دنھ اب میناوتن ھک ییاج ،دتسرفب هداتفارود یروشک ھب ار ام دیاش

 نامدازآ یتفگنھ غلبم نتفرگ زا سپ و دنک ینادنز یتدم یارب ار ام تسا نکمم مدرک لایخ

  .دزاس

 

 ھب ندرک هاگن اب ھک متفر ھناحبص فرص ھب ساد نمچ یارمھ هدنھدرازآ راکفا نیا اب نم

 نم زا ھتسھآ و درب تولخ قاتا ھب ارم ،متفگ وا ھب یتقو .دیسرپ ار ایلوخیلام نیا لیلد نم

 ؟دنوریم اپورا رفس ھب تیعقاو رد ای دنا هدمآ روشک ندید یارب اھیگنرف نیا ایآ ھک دیسرپ

 ھک دریگب اھنآ زا یھجوت لباق غلبم ھک دھد هروشم یگیب ناوید ھب دیاب ،لوا دروم رد

 ار وا ھک مزاسب یناتساد مدش روبجم دایز یاھوگتفگ زا سپ .دسریم وا ھب نآ زا یتمسق

 وگتفگ نیا رد .دنورب دوخ روشک ھب ھک دنھاوخیم و دنا یریقف نادرم نایاقآ ھک درک دعاقتم

 شتسار تسد و دز دنخبل نابرھم و قالخا شوخ ساد نمچ ھک دز ھقلح منامشچ رد کشا

 ار نایاقآ ات دنکیم ار دوخ شالت مامت نم رطاخ ھب ھک تفگ میارب وا .تشاذگ مرس یور ار

 میوش قفوم دوخ فدھ رد ام ھک تسا راودیما یجاگنگ فطل ھب .دنک تصخر یلطعم نودب

 اب شتماقتسا ،دیسریم رظن ھب ھک تفر زدنق ھب زنرب یاقآ اب سپس .میورب اراخب ھب اروف و

 .دنک تباقر ایلوخیلام و بارطضا

 

 نوج ٣
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 ھکنیا ات میدوب هدرکن ضوع سابل زگرھ و دوب ام رقف هدنھد ناشن ام یگدنز هویش و سابل

 رد میدش روبجم یھاگ ،ملخ ریسم رد ام .دندوب هدش دیدپان یذوم تاناویح و کرچ ریز رد

 سرت زا یھاگ و دوب دنفسوگ و پسا نیگرس ام رتسب ھک ییاج ،میباوخب کیرات یاھقاتا

 لماش و پسا یالاب رد ام ھناحبص .میدناتشذگ زاب نادیم رد ار مارآان بش نیدنچ ،نادزد

 و تشوگ یمک رادقم و دوب هدش ھتخپ شیپ زور تفھ ای شش ھک دوب کشخ نان یاھھکت

 دراریج یاقآ و زنرب ناتیپاک .دوب نازیوآ نیز رد ھک میدیشون یم بآ یمرچ لتوب زا .رینپ

 .دندرکیم هدافتسا قشاق یاج ھب دوخ ناتسد زا و لاگنچ و وقاچ یاج ھب دوخ ناتشگنا زا

 ھکت کی اب و میدرکیم ھناش نام ناتشگنا اب ار دوخ یوم .دوب ام نھاریپ نیتسآ ام کاپتسد

 .میدزیم کاوسم بوچ

 

 غاد هداعلاقوف ناتسبات .درابیم فرب هام ھس یارب و تسا درس رایسب رھش نیا ناتسمز

 ھب ھک دنکیم هایس ردق نآ و دنازوسیم ار نادرم تروص دیشروخ نازوس یاھوترپ .تسا

 زا هدافتسا اب دننکیم ساسحا امیاد مدرم ھک یگنشت .دنوشیم زیامتم ناش نایانشآ اب یتخس

 یاوھ رد و داتسیا ٨٨ یور زور رد جنسامد .دوشیم عفر کمن و ریش اب طولخم یاچ

 .دیسر ٩٧ ات ٩٣ ھب دازآ

 

 نوج ۴

 دندش عمج نم رود مدرم زا یھوبنا .میدرک روبع رازاب زا اقافتا ،منابزیم اب ھناحبص ماگنھ

 رظن ھب بیجع میارب اھدرم ھمھ .منک روبع ناشابوا نایم زا متسناوت یتخس ھب نم و

 الماک ناش ھفایق و هویش ،نابز هاگن ھکلب ،ناش یبآ سابل رطاخ ھب اھنت ھن ،دندیسریم

 لصاوف زا مدرم یتقو ،دوشیم اپرب رازاب اجنیا رد اھھبنشجنپ و اھھبنشود .دوب ام اب توافتم

 درآ زا رتزیمت و رتھب یلیخ اجنیا درآ .دنوشیم عمج تراجت یارب یلیام ٣٠ ای ٢٠

 .تسا ناتسودنھ
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 نایز نآ شورف رد و دمآ رتش راب دنچ اب ناشخدب زا یرجات ،ام دورو زا شیپ زور دنچ

 ھک شنطو رد تیعمجرپ هداوناخ نتشاد لیلد ھب .دوب انشآ یسراپ نابز ھب وا .دید یناوارف

 دشاب هدیشوپ سابل ھک تشادن یتیمھا شیارب و دش ھناوید ،دوب هدش لمحتم ار یناوارف هودنا

 یخرب .دنتشاد ھنایشحو راتفر وا اب ملخ تنس لھا مامت ،دوب ھعیش وا نوچ .دشاب ھنھرب ای

 .دندز شرس رب بوچ اب یخرب و دندرک باترپ گنس وا یوس ھب

 

 اھنآ زا یکی .دنتخورف ملخ رد یصاخ رجات ھب و دندوب ھتفرگ اھنامالا ھک مدید ار زینک ود

 ھک تشاد هایس یرس یور و خرس سابل ،دوب بسانم یلوا .دوب لاس نایم یرگید و ناوج

 تیعضو زا ھک دیسریمن رظن ھب و دوب لاح شوخ وا .دادیم شیازفا رایسب ار وا ییابیز

 تبسن ای دنھد رییغت ار دوخ کلام دنھاوخب تقو رھ تسا نکمم ناگدرب .دشاب نامیشپ دوخ

 .دنشاب رازیب وا ھب

 

 نوج ۵

 لماع وا .مدرب تذل تیاھن ،لک رادنامرف یشنم نایلیویرت زیمآ تبحم ھمان تفایرد زا نم

 یلقن .درک یدایز ھجوت نم ھب دوب یلھد رد ھک یتقو و دوب یسیلگنا نابز رد نم شزوما

 دنوپ ١٠٠ نم جراخم یارب ھک تشون ھمان ندنل رد شردارب ھب نینچمھ وا .دیآیم ھمادا رد

 .دزادرپب

 

 ،مزیزع لال نھوم

 رد میاھانشآ زا یکی یارب یھمان یفرعم و متشون ھمان زنرب ناتیپاک ھب امش دروم رد

  .ھن ای دھدیم طیارش رب انب ھک مداتسرف ناتسلگنا

 مامت ھک ار یھاگشناد و ناتسود ،روشک ترھش ھک نک لمع یھنوگ ھب ،یوریم ھک اجرھ

 .یربب الاب ،یتسھ نآ نویدم ار دوخ یایازم

 امش دنمتارا

 نایلیویرت )اضما(
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 .دنشاب هدش شرورپ یتخس رد ییوگ ھک دنراد یرھاظ و تماق دنلب ،بسانم ملخ نانکاس

 ررکم لیالد زا یکی بھذم ھب مارتحا هراب رد تاشقانم .دنا فیثک و نادان ،لذتبم اھنآ

 بصعتم ردق نآ اما ،دنتسین انشآ نآ لوصا زا ھملک کی اب ھچرگ .تساھنآ نایم رد بوشآ

 هدیشارت الماک ار دوخ رس اھنآ .دنا مالسا نید یقیقح وریپ ھک دننکیم دومناو نانچ و دنا

 شیر کی دننام ھک دنک دشر ناش خنز یور وم رات دنچ دنھدیم هزاجا و دنرادیم ھگن

 اب و دننکیم اوعد مھ اب تیمھا یب تاعوضوم رس رب اھنآ .دسریمن رظن ھب یلومعم

 .تسا نازیوآ اپ چم یالاب یمک ھک دنشوپیم یاھراولش اھنآ .دننکیم یراتفردب اھھبیرغ

 رمک .دنراد شفک و هزوم ندیشوپ تداع اھنآ .دناشوپ یم ار ندب مامت نھاریپ ھک یلاح رد

 ھجرد ٩٠ جنسامد ھک غاد یاھزور رد یتح .تسا هدش ھتسب ھچراپ کی اب ھشیمھ اھنآ

 .دنشوپیم یمشپ ای یتسوپ یاھسابل ،تسا

 

 نوج ۶

 کی طسوت اھنآ زا یکی .تشاد دوجو ھلاس ٩ ای ٨ یهدرب ود ام تنوکس لحم راوج رد

 ادوس اراخب رد ار وا تساوخیم و تشادن یبوخ راتفر وا اب ھک دش یرادیرخ ناملسم رجات

 یمارگ دوخ رسپ دننام و دیرخ ودنھ رادکناب کی تشاد ابیز هرھچ ھک ار یرگید .دنک

 یزیچ ات درکیم سم زا رپ ار شبیج ودنھ .دشیم ریس و دیشوپیم بوخ سابل .تشادیم

 .درکیم نوگرگد ار شا ھجوت ھناشوگیزاب تامادقا اب و دنک یرادیرخ تشاد تسود ھک ار

 نیب ار شرس ،تسشنیم یکیرات لحم رد تعاس ھس ای ود ،ھجوت ھمھ نیا اب هراچیب رسپ

 .درکیم رکف شتخبدب ردام و ردپ ھب و درکیم ھیرگ دنلب یادص اب ،تشاذگیم شیاھوناز

 وا تسناوتیمن اما ،دونشب ار اھنآ ات دوبن یضار شبابرا و دیسریم ما ھنیس ھب شیاھدایرف

 .دننکیم یگدنز اجک ھک دنتسنادیمن رسپ دوخ ھن و وا ھن نوچ .دتسرفب شردام و ردپ دزن ار

 زا رپ شنامشچ زورکی .منک مرگرس ار وا ات مدرکیم یعس و متسشن یم وا اب امومع نم

 رھاوخ یارب ھکلب ،شدوخ رطاخب ھن ،تفگ یسراپ ھب ھتسھآ رایسب نحل اب ،دش کشا

 ھکنآ اب ،تفگ .دنا هدرب اراخب ھب شورف یارب و هدرک ریسا مھ ار وا ھک دلان یم شلاسدرخ
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 و رسپ کی طقف ھک( شریپ نیدلاو و وا دای و تبحم ریت اما ،تسا رتھب ناگدرب ریاس زا

 تبحص ناور ھک رسپ شنارگ و سح زا نم .تسا هدرک خاروس ار شبلق ،)دنتشاد رتخد کی

 .مدوب هدش هدزتفگش الماک ،درکیم

 

 .متشادن وا زا یربخ مجنپ زور ات ھک مدوب زنرب یاقآ تشگزاب رظتنم یگلصوح یب اب نم

 طقف اریز ،مدنارذگ یم وا تالکشم رکف ھب ار اھزور و ناگراتس ندرمش اب ار اھبش مامت

 تسا ھتفر دابآ ناخ ھب زدنق زا ھلجع اب ریم ھک دنداد عالطا ام ھب .دوب ھتفر راگتمدخ ود اب

 .دورب اجنآ ھک تسا روبجم زین زنرب یاقآ و

 

 نوج ٧

 امومع و هدش هدافتسا روفو ھب اجنیا رد ھک دنکیم تفایرد یاچ تفگنھ یاھراب ھنالاس ملخ

 زا ناتلم ریسم رد و دوشیم دیلوت روشک نیا رد رتشیب مشیربا .دوشیم رداص اراخب ھب

 اراخب یاھنآوراک .دراد الط دایز رادقم ومآ رتسب زا هدش یروآعمج گیر .درذگیم لباک

 یلوا .دناهدرک ینغ و تعیمجرپ رایسب ار نآ ،دنسریم ملخ ھب اھناتسبات رد ھک لباک و

 گرزب تاعطق .دروآیم یدنھ یاھالاک و لباک زب تسوپ یمود و یسور سانجا الومعم

 و لباک یاھھناخبارض ھب ،دوشیم هدروآ ملخ ھب دنکرای ناوراک طسوت ھک هدشرھم یهرقن

 دنا لیگران مین ای قیاق کی لکش ھب اھنآ .دوشیم ھکس اجنآ رد و دوشیم هداتسرف اراخب

 هدیمان ومای و دنا صلاخ رایسب یهرقن یواح اھنآ .تسا ھیپور ١۵٠ الومعم اھنآ نزو و

 .تسا نیچ تادحرس اھنآ یموب لحم :دنوشیم

 

 نوج ٨

 زا ار نامسرت و تشگ زاب تبیغ زور ۶ زا سپ ھک زنرب یاقآ نامرکتبم رفسمھ ندید اب

 یواکجنک یاضرا زا سپ وا ھک دوب زیگناتفگش ھچ .میدش لاحشوخ رایسب ،درب نیب

 زومرم رگید ام یعقاو تیصخش و دمآ دابآ ناخ زا پسا نامھ اب فقوت نودب ،گیبدارم
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 ھکنیا نودب ،دندرک تکرح دوز حبص دراریج رتکد و زنرب یاقآ .دوب یروف ام تکرح .دوبن

 .دنریگب دوخ اب یسابل و اذغ

 

 تسود ،ساد نمچ ھب تاکود ٢٠ نم قیرط زا ،دنک کرت ار ملخ ھکنیا زا شیپ زنرب یاقآ

 یاج ھب دوشیم لاحشوخ ،تفگ و درک عانتما نآ نتفریذپ زا ادتبا رد ھک درک ھیدھ ام دیفم

 زدنق رد یتقو ،تفگ نم ھب وا .تفرگ ار نآ تیاھن رد اما .دوش هداد شیارب یراگدای نآ

 گیب دارم تالاوس ھب شدوخ و دنک تبحص ریم اب ھملک کی زنرب یاقآ دادن هزاجا ،دوب

 .دوب وا نونمم رایسب زنرب یاقآ و دوب دیفم رایسب ام یارب وا ،تیعقاو رد .تسا هداد خساپ

 اجنآ رد بش ھک ییاج ،درک یھارمھ هزاورد نوریب ات ارم ،مدرک کرت ار رھش یتقو

 .میدز ھمیخ

 

 نآ رد ھک یقاتا یاھرد .داد خر ملخ رد ھلزلز ،مدروخ یم ھناحبص ساد نمچ اب یتقو

 نابزیم .دتفیب فقس مدیسرتیم ھک یروط ،درک ندیزرل ھب عورش تدش ھب ،میدوب ھتسشن

 رازھ ١٢ و دید ھلزلز زا یگرزب ھمدص ناشخدب روھشم رھش شیپ هام دنچ ھک تفگ میارب

 .دراد رارق ھلزلز ضرعم رد ملخ ھقطنم .دنتخاب ناج رفن

 

 ھک اجنآ ات ار ام ات متساوخ هراوس زا یھورگ و متشگرب ساد نمچ دزن ملخ ھب مد هدیپس رد

 کی ،طابرشوخ رد نم ھب بش ات ھک داد لوق وا .دنک یھارمھ ،دراد دوجو نادزد رطخ

 ھب و دش قحلم ام ھب ھقردب هورگ بورغ زا سپ .دتسرفب ام ریسم رد ھبورخم یاتسور

 .میدرک تکرح یلیام ٣٠ ھلصاف رد رازم تمس

 

 بآ و تخرد ،اتسور چیھ ھک یریسم ،تفای ھمادا گرزب نابایب کی رد بش مامت ام ریسم

 .تسا نادزد ھناشاک ،دوشیم ھتفگ ھک میتشذگ لتوک ودبع زا دوخ ریسم رد .دشیمن هدید

 

 نوج ١٠
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 رب کیبیرت یاقآ ھک میداتسیا ییاج نامھ رد و میدرک فقوت رازم رد زور یامرگ لیلد ھب 

 ھب وا اریز ،مدرکن تاقالم رازم رد ار زنرب یاقآ ھک مفساتم رایسب نم .تشذگرد بت رثا

 یاقآ و دش طبض رازم مکاح طسوت تفارکروم یاقآ لاوما مامت .دوب هدرک تکرح خلب

 .تشذگرد کیبیرت

 

 ھس یاراد رازم .دوب تیعمج زا رپ نامز نآ رد ھک متفر رازم ندید یارب بورغ ماگنھ

 یھتنم یھوکشاب یانب کی ھب ھک دروآیم دوجوب ار ھشیدنا نیا هزاورد رھ و تسا هزاورد

 اب نیزم ،یراکبوچ گنشق قاتا کی ھک ییاج ،مدش یلاع رایسب دبنگ کی دراو .دوشیم

 رد یددعتم تازجعم ھک دوشیم ھتفگ .مدرک هدھاشم ار یلخاد یھلپ نودب و زبس لمخم

 نامشچ رب نآ سدقم کاخ ندیلام اب انیبان نادرم زا یرایسب :تسا ھتفرگ تروص اجنیا

 .دنا ھتفای زاب ار دوخ لماک ییانیب دوخ

 

 نوج ١١

 ھنوگ ھب ابیرقت ریسم .دناسر رتخاب ای خلب مان ھب یناتساب ناکم ھب ار ام یلیام ١۵ ییامیپھار

 زا هداج رد .دوب ھتسارآ ابیز یاھغاب اب فرط ود زا و درکیم روبع اھتشد نایم زا یلک

 .میتشذگ دولآلگ بآ رھن ھس ای ود

١۴٢ 

 ھناریو زا یهدوت زج رضاح لاح رد اما .تسا هدوب تیعمجرپ و گرزب رایسب البق رھش نیا

 اھھبیرغ یارب اھنآ یاھهویم ؛دنا هدنگارپ ھطقن رھ رد اھغاب .دوشیمن هدید یزیچ کاخ و

 فقس اما ،تسا عیسو ھچ رگ خلب رازاب .دنوشیم رامیب اھنآ ندروخ اب اریز ،تسین دیفم

 نکاس اھیارس رد اھودنھ .دنا ناملسم ھمھ نارادناکد .دراد لگ و هاک ،اھبوچ اب مظنمان

 رازاب رد یغارچ تردن ھب .دنا زاب ھک اھھبنش ھس زا زج ھب ،دنا ھتسب ھشیمھ اھناکد .دنا

 یمیدق یلگ ھعلق کی ،مدرم لوق ھب خلب رھش نوریب .دراد دنسپان رھاظ بش رد ھک دزوسیم

 ار تقیقح و مریگ هزادنا ار شعافترا و منک فقوت متساوخ .دراد دوجو یزگ لھچ مان ھب

 حون رسپ و دوب اھرھش ردام خلب ،دوشیم ھتفگ .داتفا هار بش نامھ ام ناوراک اما .مبایرد
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 یاھفقس و دنتشاد دادتما رازم ات نیشیپ راگزور رد اھنامتخاس .تسا هدوب نکاس نآ رد

 زور نآ یادرف و تفر الاب خلب یاھماب زا یکی زا یزب ھک دندوب کیدزن مھ اب ردق نآ ناش

 ھک دھدیم ناشن ناتساد نیا .تفر وا لابند ھب زین شبحاص ھک ییاج ،دمآ دورف رازم رد

 .تسا هدوب ناتسکرت رد اھرھش نیرت گرزب زا یکی یزور خلب

 

 دروم رد رظان زا و دمآ ام یاھنادمچ یوجتسج یارب کرمگ گیبزوا نارسفا زا یکی

 نم ھب تقد اب وا .درک هاگآ نامرفس دصق و نم یسراپ شناد زا ار وا .دش ایوج نارفسمھ

 شرتفد لماش و منک فقوت خلب رد نم رگا :تفگ و داتسرف مایپ میارب یشاب ھلفاق و درک هاگن

 نیا یندم ھنوگ ھب نم اما .دھدیم قوقح میارب ھیپور ۴٠٠ ھناھام و دوشیم لاحشوخ ،موش

 نم هاگتماقا کیدزن و دمآ یارس ھب پسا رب راوس شدوخ بورغ .مدرک در ار داھنشیپ

 یسراپ تیب ھس ای ود ھک داد نم ھب یذغاک دعب .درک ادا ار روشک فراعت نم ھب لوا .تسشن

 :تسا هدمآ ریز رد اھنآ لوا ھمجرت .تشاد

 

 »ینآ یھتسیاش وت اریز ،درک مھاوخ لمحت یشوخ اب ،ینیشنب نم نامشچ و رس رب رگا«

 

  .منیشنب ھک تفگ میارب بلغا وا ھچرگ ،مدرکن تبحص وا اب الصا و مدش دنلب اروف نم

 

 یاھراگدای زا دیدزاب یارب یتصرف زا دراریج یاقآ و زنرب ناتیپاک ،هام گنر مک رون رد

 زج مناوتیمن دوخ کچوک ھقلح رد ھک یسک یارب ،دندرک ندید تفارکروم راب فسات

 نارگید اب ار دوخ تاساسحا اما ،مدوب ھبیرغ وا یاھشزرا اب ھچرگ .موش لیاق ،مارتحا

 دراریج یاقآ .دندرک نوریب شنفد لحم زا ار وا دسج یایاقب بصعتم ناناملسم .متسناد یکی

 مارآ رازم رد کیبیرت یاقآ .دناهدرک صخشم بآ ریسم کی اب ار وا ربق ھک تفگ میارب

 .تسا هدوب زیگنا ترفن رتمک مدرم یارب ھک دسریم رظن ھب و دریگیم
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 وا .دنک تبقارم نآ زا ات دوب هداد رظان ھب ار دوخ ھمانرذگ ،تفر زدنق ھب یتقو زنرب یاقآ

 و دش ینابصع زنرب یاقآ .تسا هدش مگ ھک داد خساپ رظان اما ،دنادرگرب ار نآ ھک تفگ

 دش هاگآ رظان لاح نیا زا .میشاب رظان اب گنج هدامآ ھچگنفت و ریشمش اب ھک تفگ نامیارب

 .داتسرف شراگتمدخ طسوت اروف ار ھمانرذگ و

 

 نوج ١٢

 ینابایب نایم زا یدودح ات و یناتساب رتخاب یاھھبارخ نایم زا یدح ات بش رد ام ریسم

 میتشذگ رھن نیدنچ زا .دندرکیم ھیذغت نآ زا اھرتش و دوب راخ یاھھتوب زا رپ ھک تشذگیم

 ھس دودح ھک میدید ار یمیدق راوید نام تسار تسد رد .دندوب ھتخادنا ھیاس ناھایگ اب ھک

 .تسا مھدا میھاربا یناتساب خاک یایاقب ھک دوشیم ھتفگ و تفریم لامش فرط ھب لیام

 یاتسور راوج رد زبسرس تشد رد یلیام ٢٠ تفاسم یط زا سپ ،دش مرگ زور یتقو

 هزوبرخ عرازم ھک دوب هدش ھطاحا یفیثک یاھرھن اب ام تماقا لحم .میدز ھمیخ دابآدمح

  .دندرکیم باریس ار هریغو

 

 نوج ١٣

 یاھھتب اب ھک نیمز حطس رب فافش هام .میدرک زاغا دوز یلیخ حبص ار دوخ ییامیپھار

 هزات ار ام دید اھاج یضعب رد مدنگ و هزوبرخ عرازم .دزادنا یم ھیاس ،هدش نیئزت زبس

 .درکیم

 

 رھاظ ھعلق نیا .دراد رارق ابیز و عیسو تشد رد ھک میتشذگ کوچوچ ھعلق زا هداج رد

 دراد نایرج گرا فارطا رد ،یلھد زا رت عیسو ،بآ قدنخ کی .دراد عافد لباق و مکحم

 ھتفرگ رب رد ار ھقطنم ھطاحا لیام ١٢ ای ١٠ دودح ھک دھدیم یاھراوید ھب نما رھاظ و

 .دراد رارق نآ لخاد رد یگرزب یاتسور .تسا
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 یاھغاب نایم رد اھنآ .میدید ار نولابرل و نادیز یاھمان ھب اتسور ود تسار تمس رد

 .تشاد نایرج اج ھمھ رد بآ و دوب هدیسر یراوج عرازم .دنراد رارق هویم عاونا یابیز

 هدشن هدافتسا اھنآ رد یبوچ چیھ .دناهدش ھتخاس درگ یاھفقس اب مرخ یوس نیا یاھھناخ

 .دنراد بوخ و زیمت هرھچ و دنا اھکیجات اھنآ نانکاس .تسا

 

 نازرواشک .دنا بسانم یزرواشک یارب ھکنآ اب ،دوشیم هدید اج ھمھ رد تشکان یاھنیمز

 یتامجاھت ومآ تسار لحاس رد ملاظ گیب دارم ،لوا :دنا بایمک ھقطنم نیا رد لیلد ود ھب

 باکترا اب و دریگیم ار ناکدوک و نانز ،نادرم ،دنکیم تراغ ار اھ هدکھد ،دھدیم ماجنا

 نیا رد وا یاھ )مجاھت( واپچ .دنکیم ینیشن بقع زدنق رد دوخ هاگتماقا ھب گرزب تایانج

 بلغا ھچ رگ .دباییم شھاک تراسا نیرتزیگنا مغ اب و ھتشاد ھمادا ینالوط تدم ھب ھقطنم

 ،مود .دباییم تسد اھنآ لیاسو و مدرم ندرب و ھقطنم تراغ فدھ اب وا اما ،دنوشیم عفد

 درم رھ .دناهدش ھجوت یب رایسب یزرواشک ھب تبسن ،تراغ ھب دامتعا لیلد ھب ناییاتسور

 تعارز یارب رازم یوس نیا نیمز .دراد اھواپچ نیا دربشیپ یارب یراوس پسا دنچ اتسور

 دنب هوک نایم زا یلع ترضح طسوت و دنکیم باریس ار ھطقن رھ بآ .تسا دعاسم رایسب

 ھناخدور ١٨ ھب بآ .دراد رارق نایماب زا ییامیپھار هزور کی ھلصاف ھک هدش هدروآ ربرب

 ،بوخ ھقطنم نینچ ھک تسا فسات ھیام .دنیوگیم »خلب رھن هدجھ« ھک دوشیم میسقت

 یتمحز نآ ینادابآ یارب ھک دوشیم هدرپس ینایشحو تلفغ ھب بآ زا راشرس و ینغ ،راومھ

 .دنشک یمن

 

 فقوت زابور نیمز رد اتسور زا نوریب و یلیام ١۶ ھلصاف رد ،میدیسر نایدرم ھب تشاچ

 زا ھک دراد دوجو یاھھوک ھلسلس اتسور بونج رد .دادیم رازآ ار ام غاد باتفآ ھک میدرک

 نآ رد یدایز یاھغاب .دوشیم متخ ام هاگودرا برغ بونج تمس ھب و هدش عورش رازم

 .دراد دوجو ریسم

 

 نوج ١۴
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 یضعب رد و زبس نیمز اھاج یضعب رد .تفای ھمادا بآیب نابایب رد بش مامت ام ییامیپھار

 .دوشیمن هدید لباک یوس نیا رد یھاچ چیھ اما .دیسریم رظن ھب کشخ اھاج

 

 ھک دنتفگ و دندش در ام هاگودرا رانک زا پسا رب راوس نمکرت ود ،ییامیپھار زا شیپ

 دندید رود زا ار ام نادرم و اھراب مامت اھنآ .دنراد رارق هداج یور رد نادزد زا یھورگ

 ھجیتن نیا ھب و درک هرکاذم ام ناوراک .دندناخرچ مامت تعرس اب ار دوخ یاھپسا اروف و

 .دنناسرب ناش نارای ھیقب ھب ار ام ربخ ات دنتفر ھلجع اب اھنمکرت نیا ھک میدیسر

 

 یاھھلعش ،پچ تمس رد یھاگ و تسار تمس رد یھاگ ،میدوب رفس رد ام ھک یلاح رد

 رظتنم دزد دنچ تسا نکمم ھک دش داجیا نام نھذ رد کش نیا و میدرک هدھاشم ار یشتآ

 یبآ یوج اجنآ رد .تشاد ھلصاف لیام ٢٠ ھک میدیسر عیسو تشد ھب ماجنارس .دنشاب ام

 لامش رد یھپت و ام قرش بونج رد یھوک .تشاد دوجو نمکرت ھمیخ دنچ و دوب یراج

 .دوب درس اھبش اما ،دوب ٩۵ دازآ یاوھ رد جنسامد .تشاد رارق

 

 نوج ١۵

 تسار لحاس رد ھک دروآ حالص یجاح مان ھب یناکم ھب ار ام ھتعاس ١٨ ییامیپھار کی

 .یلیام ٣٢ ھلصاف رد ،دراد رارق نوحیج ای ومآ

 

 .دوب دماج ھتشپ ای ھپوتسا کی دننام رود زا ھک میدرک روبع ینامتخاس زا دوخ ریسم رد ام

 بآ نزخم کی الومعم میدق رد و تسا رادقات یھاچ ھک مدش ھجوتم بجعت لامک رد اما

 نییاپ یارب یاھھلپ ھبادرس .تسا کشخ نونکا اما .دشیم ھتشاد ھگن اجنآ رد )ھبادرس(

 .تفرگ رظن رد مدق ١٠٠ ار هزاس طیحم و درای ھس ناوتیم ار راوید تماخض .تشاد ندش

 .تسا تف ٣٠ دودح نآ قمع
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 ای اتسور چیھ اما .درکیم تیادھ پچ تمس ھب یھاگ و تسار تمس ھب یھاگ ار ام ریسم

 یارب دنھ رد ھک شزرا اب یاھھتب یعون ،وھاج لگنج زا زج ھب ،میدیدن یتعارز و تشک

 نایاپراھچ و نادرم رازآ ثعاب ھک میدرکیم رفس گیر یور .دوشیم هدافتسا دبس نتخاس

 کی ھک میدید ار هاگرخ دنچ و یلگ ھناخ دنچ ،میسرب دوخ هاگودرا ھب ھکنیا زا شیپ .دش

 لباق رامش ات دش ثعاب اھنآ ھب ام یکیدزن .دندرکیم یگدنز نآ رد نمکرت یشحو داژن

 یھارمھ اھنآ اب و دندمآ ام نارتش دزن اھنآ .دننک هاگن ام ھب نانز و ناکدوک زا یھجوت

 هداج ھک اجنآ زا .دوب ییاپورا نانز ھیبش ابیرقت نانز لکیھ .دندیدنخ یم ام ھب و دندرک

 نمکرت یگمھ .میتشاد دوخ تظفاحم یارب راوس یھورگ ای ھقردب کی ،دوب کانرطخ یمک

 .دنتشاد نھپ یاھتروص و رس رب هایس هالک و دندوب

 

 نوج ١۶

 هدیسر لحاس ھب ام زا شیپ زور کی ھک یرگید ھلفاق لابند ھب ،میدرک فقوت ومآ رانک رد ام

 گیبزوا اھنآ .دنھدیمن لوا ناوراک روبع ات ار مود ناوراک روبع هزاجا نادرونایرد .دوب

 ھنوگ ھب و دنراد درف ھب رصحنم لکش ھب یاھقیاق و دننکیم تبحص یکرت نابز ھب ،دنا

 .دننزیم وراپ یبیجع

 

 .دوریم لامش یوس ھب یدنک رایسب ھب ناشخدب یاھھوک یقرش شخب نتسش زا سپ ھناخدور

 ھب یلامش یاھھوک زا یعافترا مک ھلسلس .تسا نیمز ملھچ کی یواح و دولآلگ نآ بآ

 رد ھک یریازج .دھدیم نامرف ھناخدور رذگ رب و دباییم شھاک برغ یوس ھب جیردت

 تسا انمج ربارب شش ھناخدور ضرع .دننکیم راوشد ار رذگ ،دنراد رارق ھناخدور طسو

 .دنتسین رھام اما ،دنا یوق نانارقیاق .دنکیم روبع رذگ زا راب ھس ای ود زور رد قیاق و

 هدشن هدینش دنھ رد زگرھ ھک یادص ،دننکیم داجیا یگرزب یادص ،دننزیم وراپ یتقو

 مان ھب یباتک .دز لپ رذگ رد ناوتیمن اما ،تسین روبع لباق یلصف چیھ رد ھناخدور .تسا

 اما .دز نآ یور رب یلپ ،دنھ ھب دوخ ریسم رد گرزب رومیت ھک دیوگیم ام ھب ھمانرفظ

 .منک رواب ار نآ مناوتیم یتخس ھب ،متفرگ هزادنا ار ھناخدور تعسو یتقو
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 نوج ١٧

 .دوب هدش میسقت نایرج ود ھب ھک تفرگ رب رد ار ھقیقد ٢۵ و تعاس ود ام ومآ زا ام روبع

 لحاس رد تعرس ھب ھک یرگید .تسا تف ١٢ نآ قمع و دوریم یمارآ ھب اھنآ زا یکی

 رایسب تیعقاو رد ھناخدور زا روبع هویش .دراد قمع تف ١٨ ،درذگیم تسار تمس

 فقوتم ندز وراپ ھک یلاح رد ،دنوشیم هدیشک اھپسا طسوت اھقیاق .تسا درف ھب رصحنم

 رد نآ زا یبوخ فیصوت نوچ ،مرادن ومآ دروم رد دایز یاھزیچ نتفگ ھب یزاین .دوشیم

 روھشم ھناخدور نیا دروم رد وا تدم ینالوط تاراظتنا ھک تسا هدمآ زنرب یاقآ شرازگ

 ناتسودنھ رد ھک فلع یعون ،تسا هدیشوپ سالوپ اب تسار ھنارک .دوب ھتفای ققحت نونکا

 زین یناریا یاھملق یارب هدافتسا دروم یاھین .دوشیم هدافتسا )لگھاک( راپاچ تخاس یارب

 .دنیوریم روفو ھب اجنیا رد

 

 نوج ١٨

 فقوت زاب نیمز رد اھھتب عاونا زا هدیشوپ یتشد زا روبع اب و میدرک تکرح دوز حبص ام

 رھن زا و دوب غاد تدش ھب باتفآ .دنتشاد ھلصاف لیام ٢ دودح اھنمکرت یاھرداچ ھک میدرک

 ینیشناج زا سپ ھک میدید ار یبرغ یاھھوک عافترا مک ھلسلس .دیسریم ام ھب بآ ھیاسمھ

 ھجوت لباق اھنآ رھاظ اما .دنراد ھمادا قرش بونج تمس ھب هریاد مین تروص ھب رگیدکی

 .تسین

 

 نابایب هژیو ھک یقطانم ریسم رد ،میدرک رفس اھرتش یالاب رد اھییایسآ موسر قبط ام

 یارب یھلیسو نتشادن لیلد ھب ھکلب ،نآ تدش ھن اما ،تسا هدنھدرازآ تدش ھب امرگ .تسا

 هدناشوپ اھوتپ اب ار اھنآ .دوب هدش عمج نام یاھرتش یاھدبس رد ھک غاد یاوھ یزاس میالم

 یارب یاضف نیرتکچوک و دنتشاد ضرع تف ٣ دودح و لوط تف راھچ ابیرقت و دندوب

 دوجو تخوس اریز ،میتشادن زین دماج یاذغ نادنچ ،میدوب بآ نودب ام .دنتشادن ندیخرچ

 دیشروخ یاھوترپ اھدبس نایم زا .دوب ١٠٧ ات ١٠٠ زا زور لوط رد اوھ یامد .تشادن
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 هزرل ھب ار اھرتش یاھدبس و دیرابیم گیر و دمآیم ارحص داب هاگنآ .دیباتیم شتآ دننام

 .دروآیم

 

 نوج ١٩

 ام فرط رھ رد .دوب لیام ٢٣ ھک میدیسر زودقروش ھب کشخ تشد رد ھنابش رفس زا سپ

 قمع و کچوک یاھھناھد اب یددعتم یاھاچ .تشاد رارق یھایگ ششوپ نودب یاھهرخص

 نایاپراھچ طسوت طقف و دنا روش اھنآ رد دوجوم بآ اما .دنوشیم تفای نابایب نیا رد دایز

 یگنشت زا نم .تسا بسانم ھناخپوت روبع یارب و کشخ تدش ھب نیمز .دنوشیم هدافتسا

 جنر البرک تشد رد یبآ مک زا ھک مداتفا یلع نادناخ یاھیتخس دای ھب و مدربیم جنر دایز

 رگیدکی اب دوب نکمم اھشترا ھک ییاج ،تشذگیم یگرزب تشد نایم زا ام ریسم .دندربیم

 .دنگنجب

 

 نوج ٢٠

  .میدیسر زودقزیق مان ھب یھاچ ھب ھنابش رفس زا سپ و باتفآ عولط زا شیپ

 

 دنناوتیم یتخس ھب ،دنا هدیشکن ار یگنشت باذع و دنا هدوبن ارحص رد زگرھ ھک یمدرم

 مماک ھب منابز .درک مھاوخن شومارف ار دوخ عضو زگرھ نم .دننک رواب ام یاھجنر ھب

 دوب هدش کشخ نانچ میولگ .تخوسیم شتآ ترارح زا و هدش کشخ یاھبل ،دوب هدیپسچ

 رتشیب ار ما یگنشت ھک مدروخ ار روش بآ یطایتحا یب زا .منزب فرح متسناوتیمن ھک

 .درک

 

 هراشا اجنیا رد ھک یهرکاب .تسا هاچ یانعم ھب زودق و هرکاب یانعم ھب یکرت رد زیق

 ،درکیم رفس نابایب نیا رد وا ھک یماگنھ .تسا هدوب نت جنپ و هرازھ ھقطنم لھا ،دوشیم

 رایسب بآ یواح نونکا ھک دندرک رفح یھاچ شردام یارمھ ھب سپس .تفای بآ نودب ار نآ

 .درک ھنادواج ار رتخد مان کش نودب و تسا ملاس و نیریش



 117 

 

 ولمم و ددعتم یاھپسا رب هوالع رتش ٢٠٠ لماش ھک میدرک تاقالم اراخب ناوراک اب اقافتا

 یدایز رادقم و دننکیم رفس لباک ھب راب ھس ای ود اراخب ناناگرزاب .دوب یراجت یاھالاک زا

 .دنروآیم دوخ اب هریغو ذغاک ،رکش ،رات دننام یسور لاوما و مشیربا

 

 نوج ٢١

 باریس ار دوخ ھنشت یاھرتش و میدز ھمیخ یھاچ رانک رد کانتشحو تشد رب رفس زا سپ

 ،تشوگ اب و دنراد واگ گرزب یاھھلگ اھنآ .میدید ار نمکرت رداچ دنچ اجنیا رد .میدرک

 بآ اھنآ ھب و دننکیم ھیذغت تشوگ اب امومع ار دوخ یاھپسا .دننکیم یگدنز نان و غود

 یگدنز یاھرداچ رد نوچ ،دنرادن ناتسمز یامرس زا یدایز سارھ اھنآ .دنھدیم روش

 اھنآ .تساھنمکرت نیا بسانم لغش اھناوراک تراغ .تسا فرب ریز نآ مین ھک دننکیم

 دازآ ھلیسو نیا اب و هدش ھتسباو اھنآ نارسمھ اب ھک دنراد شابلزق ناگدرب دایز رامش

 .دنوشیم

 

 مرتحم نمکرت کی هداوناخ تیلوئسم و دوب روپاشین لھا ھک مدش وگتفگ دراو هدرب کی اب

 وت ات یدشن تسود تبابرا رسمھ اب ارچ ھک دیسرپ وا زا یجاح مقیفر .تشاد هدھع ھب ار

 اب یدازآ و گرزب هانگ بابرا رسمھ اب ندش تسود« ،داد خساپ هدرب ؟تخاس یم دازآ ار

 و دبای ییاھر دنوادخ فطل ھب ھک تسا راودیما وا .»تسا نآ زا رتروآ مرش یلیاسو نینچ

 ھیحور زونھ ھک میناد یم هراچیب دوجوم نیا دروخرب زا ام .دوشن انز مرج بکترم زگرھ

 تسد یدایز تالکشم اب یگدرب رد ھکنآ اب ،تسا مکاح اھشابلزق نایم رد نامیا و لادتعا

 .دننکیم مرن ھجنپ و

 

 ،دندوب فرب زا هدیشوپ ھک میدرک هدھاشم دوخ قرش لامش رد ار اھھوک زا یھلسلس ام

 شیامن ھب نارفاسم یارب ار یزیگنا تفگش یهرظنم اھنآ یور رب دیشروخ یاھوترپ
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 راظتنا ام .دوب دھاوخ ردقچ اھنآ ھلصاف و عافترا ھک میدوب رکف نیا ھب ھمھ .تشاذگیم

 .دنا ھنحص بلاغ یگژیو مھ زونھ اھھوک اما ،دشاب راومھ یاھتشد ناتسکرت رد ھک میتشاد

 

 نوج ٢٢

 نایم زا ام ریسم .میدیسر یلیام ٢۵ ھلصاف رد یشرق ھب ،رفس رد بش مامت ندنارذگ زا سپ

 مامت رد ھناتخبشوخ اما .تشاد رارق شبنج و تکرح لاح رد اھنآ گیر ھک دوب یاھھپت

 ابیز غاب کی رانک رد ھک دوب کنخ رایسب قاتا کی رد نم تنوکس لحم .میتشاد بآ هار

 نامشچ ،دنوشیم دنلب یدایز عافترا ھب میقتسم تروصب ھک رادیپس ناتخرد ھیاس .تشاد رارق

 و دندیبات یم ھک یاھگرب و دروآیم توارت ھب ،دنتسشن یم اھنآ ریز ھک ار یمدرم

 دوش روصت تسا نکمم .دنتشاد ریگمشچ یرھاظ ،دندادیم باتزاب ار دیشروخ ششخرد

 .دناهدش هدناشوپ هرقن اب اھنآ ھک

 

 ١٠ ای ٨ زا سپ ھک یاچ رجات کی و راکتمدخ ود نانچمھ و دراریج رتکد و زنرب ناتیپاک

 زنرب یاقآ و دوب ضیرم زونھ ھکنآ اب دراریج رتکد .دنتشاد بت ،تشذگرد اراخب رد زور

 .دوب هدیاف یب اھنآ تمدخ اما ،دنتفای روضح وا یارس رد

 

 نوج ٢٣

 رجات کی اب :تسا رازاب زور اج نیا اھھبنش .میدرک فقوت یشرق رد تحارتسا یارب ام

 رود یاھاتسور زا ھک دوب ینارادیرخ زا رپ اھناکد .مدرک مادقا رازاب یسررب ھب مرتحم

 یباصق .متفای یمک یمرگرس ناکم نیا یواکجنک رد .دندوب هدمآ ھتفھ جاتحیام دیرخ یارب

 هدرک لاغشا ار ناکد ٣٠ دودح ھک اھیشورف ھچراپ .دوب نادنفسوگ ھشال زا رپ یدایز یاھ

 ھک متشذگ یمیدق دجسم زا تشگزاب رد .دنتشاد شورف یارب یسراپ سانجا امومع ،دندوب

 زا یھشیدنا یتح و دوب ھناقشاع اعقاو شرھاظ .دوب ھتسارآ ابیز و عونتم یاھگنر اب

 ار ترامع دنلب قات ،یبرع و یسراپ فورح اب یاھھبیتک .دروآیم دوجو ھب ار ناتساب

 .دندوب اناوخان ھمھ اما ،درکیم نیئزت
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 ای پسا رب راوس نادرم .دنا خلب زا رتھب رایسب اھنامتخاس .تسا ملخ زا رتگرزب یشرق

 روھشم اھینیریش و بوخ یوکابنت یارب ناکم نیا .دنوریم رازاب ھب الاک دیرخ یارب غالا

 یمک دادعت اما .دننکیم روبع اج رھ زا اھلاناک و درادن یمظنم فقس گرزب رازاب .تسا

 رد ھک دراد ھمادا رھش ات فارطا زا ناتخرد زا رپ ددعتم یاھغاب .دنا بآ یواح اھنآ زا

 یگدنز ناتخرد ریز یاھھبلک رد نارجات و نارگ تعنص .دنا نکاس دنمتورث تاقبط نآ

 دوبھب رایسب ار نآ نازرواشک تمحز اما ،تسا کشخ یعیبط ھنوگ ھب کاخ .دننکیم

 هویم نیا .دوب رتدنیاشوخ نم ھقیاذ اب سالیگ اما .دوب ناوارف اھغاب رد اھهویم .تسا هدیشخب

 کشخ اھغاب نزاخم .تسا نآ ھیبش اقیقد یرھاظ رظن را اما ،تسا دنھ رد اسلاف زا رتگزب

 .دوشیم دیلوت دایز رادقم ھب مشیربا .دندوب هدش

 

 هام ھس ھب کیدزن ھک تسا فرب زا هدیشوپ اھرازاب و اھھچوک ،تسا درس رایسب اھنآتسمز

 کشخ اھھاچ یھاگ و تسا غاد رایسب ناتسبات .دوشیم تخس گنس دننام و دنامیم

 .دنوشیم

 

 اھگیبزوا نآ مدرم .دنکیم هرادا دایز یفرط یب و تلادع اب ار رھش نیا ،مظعاردص رسپ

 تدش ھب ار دوخ نید نیناوق اما ،دنا ینس ھمھ .دناهدش ھبساحم رازھ ١٣ دودح و تسا

 .دراد لماک تقباطم اھنآ راتفر تیربرب اب اھنآ ھصرع و دنا فیثک اھنآ .دننکیمن تیاعر

 .دنوشیم دیعبت امومع و دننزب تسد یسک ھب دنرادن هزاجا ماذج ھب التبم نادرم

 

 .دھد ناشن نم ھب ار شورف هدرب کی ھناخ ھک متساوخ مھارمھ زا ،رازاب زا تشگزاب رد

 دراو یور هدایپ یمک زا سپ و مدش تیادھ یددعتم مرگ یاھنابایخ رد ور نیا زا

 قاتا زا ار نز ھس و تفریذپ بدا اب ارم وا .تشاد تماقا نآ رد رجات ھک مدش یارسناوراک

 کی مادک ھک دیسرپ نم زا ناش بابرا و دنتسشن باجحیب اھنآ .تساوخ دوخ دزن شرانک

 یاھیگژیو یاراد وا .منکیم باختنا ار رتناوج ھک مدرک دومناو نم .مدیدنسپ رتشیب ار
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 یلاع شا یصخش یاھتیباذج و فیرظ وا تماق و دق .دوب راتفر نیرتدنیاشوخ و مظنم

 قاتا رد اما .تفر ناش لابند ھب مھ وا و دنتفر دوخ هاگتماقا ھب ھیقب ،نم باختنا اب .دوب

 وا شیپ ھک تفگ نم ھب رجات .دشیم تظفاحم ریپ هدرب کی طسوت ھک تسشن یھناگادج

 لاحشوخ نم باختنا زا وگتفگ یمک زا سپ وا .میامن شا یضار و منک تبحص وا اب ،مورب

 یلاھا زا و دوب ھلاس ١٣ وا .مشورفن ار وا رگید ھک مروخب دنگوس ھک تفگ میارب اما .دش

 ھقطنم مکاح طسوت و تسا گرزب یهداوناخ زا ھک تفگ وا .دوب ناشخدب یکیدزن رد رارتچ

 زا ار وا یدوز ھب ھک تساوخ نم زا و دش کشا زا رپ شنامشچ .دش هدناشک یگدرب ھب

 و هدرب هدنشورف تاساسحا یسررب طقف نم فدھ نوچ .منک اھر رگمتس گیبزوا تسد

 دوخ هاگودرا ھب رجات اب یظفاحادخ نودب ،وا دیرخ ھن و دوب ما یواکجنک یاضرا نینچمھ

 .متشگرب

 

 نوج ٢۴

 کشخ یاھرھن و ددعتم یاھغاب ھک دروآ ناساراک ھب ار ام یلیام ١۶ ھیلوا ییامیپھار کی

 زبسرھش دور زا یرھن .تشاد نایرج ییابیز بآ طاقن یخرب رد اما .دوب هدرک ھطاحا ار نآ

 باریس رھن نیمھ زا یشرق یوس نیا یاتسور رھ .دنکیم یرایبآ ار یشرق و دوشیم ادج

 رد یتقو .تشاد کشخ رایسب رھاظ ھقطنم حطس و دوب هدیسر الماک مدنگ عرازم .دوشیم

 .دوبن اھنآ دننام نم سابل ھکنآ اب ،دندرکیم روصت ناغفا ارم مدرم ،متفریم هار رازاب

 

 هدناشوجان ار نآ ھک یمدرم و دوب خرس و یذوم کچوک تاناویح زا رپ اتسور نیا بآ

 .تخاسیم ضیرم ،دندرکیم هدافتسا

 

 نوج ٢۵

 اما .میدیدن هار رد یبآ چیھ .میدیسر کرابم شوخ ھب زور مین رد یلیام ٢٠ تفاسم یط اب

 زور .تشاد دنیاشوخان بآ کچوک ضوح ود اتسور .میدید ار یدایز کشخ یاھرابیوج

 تدش ھب ام و دیزویم یدیدش مرگ داب .دش یراج ما ینیب زا نوخ رادقم و دوب غاد یلیخ
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 و تخوس دوبمک ،بآ دوبمک .تسا هدننک ھتسخ رایسب خلب یوس نیا رد رفس .میدوب ھنشت

 .تسا هدنھدرازآ نارفاسم یارب ،هار رد نادزد زا سرت و یگدنز جاتحیام

 

 نوج ٢۶

 لباق بآ هاچ اجنیا .دناسر لوارق مان ھب یلحم ھب ار ام یلیام ٢۶ ھنابش ییامیپھار کی

 اراخب دیقف هاشداپ طسوت ھک تشاد دوجو ھبورخم اما ،یلاع یارس کی یکیدزن رد یلمحت

 نیا وا .درکیم تنطلس گرزب ربکا هرود رد ھک دوب هدش ھتخاس گیبزوا ناخ هللادبع مان ھب

 رد شلمع یدازآ رطاخ ھب و تسا هدرک یددعتم یخیرات یاھانب زا رپ ار روشک شخب

 شیاتس و نیسحت ھتسیاش ،دنکیم باریس ار ھنشت نارفاسم ھک یاھهاچ و اھناکم نتخاس

 نآ رد یتدم نم ھک تخاس دوخ تماقا یارب یبوخ ترامع ،اھیارس یکیدزن رد وا .تسا

 زا لضفلاوبا باتک رد ھک تسا ناتسکرت گرزب هاشداپ ناکم نیا ھک مدش شوخ و متسشن

 شمارآ یارب یناکم یارس .دراد رارق یعیسو تسد رد و دراد یگرزب هاچ .مدوب هدناوخ وا

 یگدنز اجنآ رد یسک لاح .تسا هدننک بوکرس دیشروخ ھک ینامز هژیو ھب ،تسا نارفاسم

 .دنکیمن

 

 ھب بورغ ماگنھ .تشاد رارق راومھ و کشخ تشد یور و دوب ریذپلد رایسب ام ریسم

 هار رد ھک میدیسرت یم نوچ .تشاد درس و بوخ بآ ھک میدیسر یگرزب هاچ ای ھناخرادبآ

 یگرزب یاتسور زا نام ریسم رد حبص .میدرک بآ زا رپ ار اھکشم ای اھمرچ ،دشابن بآ

 شیاتس ھتسیاش ناش ماود لیلد ھب یلگ یاھنامتخاس اما ،دوب هدش ناریو الماک ھک میتشذگ

 .دنا ناوارف اج نیا رد اھروبنز .دنا

 

 نوج ٢٧

 اھراوید .تسا هدش ھطاحا یگیر یاھھموح طسوت ھک میدش اراخب رھش دراو حبص زورما

 .دنوشیم تظفاحم کشخ یاھقدنخ طسوت و هدش ھطاحا مظنمان ناتخرد زا یراطق طسوت

 رایسب نآ رانک یاھراوید اما .تشاد راوتسا و مکحم رھاظ یلوا :میتشذگ هزاورد ود زا ام
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 راھچ ھب ھک دوشیم زاب کچوک نادیم کی ھب نیا .تسین یوق رگید هزاورد .دنا فیعض

 ھک هدش لاغشا ددعتم یاھزپشآ طسوت نادیم نیا .تسا هدش میسقت رگیدکی یوربور نابایخ

 هداج زا یکچوک شخب .دنھدیم رارق دید ضرعم رد ار هریغو نان عاونا دوخ یاھناکد رد

 دنا یاھنآ زا رتگرزب راب راھچ اھنآ .تساھربق زا رپ بناج ود رھ زا هزاورد زا جراخ

 .دناهدش ھتخاس لگ و تشخ زا و مدید دنھ رد ھک

 

 ھک متفگ ھمھ ھب نم و دنک یگدنز ام زا ادج ھک دش ھتساوخ زنرب یاقآ زا یصاخ لیلد ھب

 .دنامن ناھنپ یدایز تدم زار نیا اما .تسیک وا منادیمن

 

 نوج ٢٨

 ھب مزلم رایسب دیسریم رظن ھب ھک تفر ریزو تسخن ای یگیب شوق رادید ھب زنرب یاقآ

 اریز .میسیونن یزیچ ،مینامیم اراخب رد ھک ینامز ات ،تفگ ام ھب وا .تسا وا اب یندم راتفر

 ثعاب گنر و ملق ھب ندز تسد و دنراد تداع راک نیا ھب اھییاپورا ھمھ ھک تسنادیم

 ناسوساج زا یرایسب .ددرگ ام ریسم رد تالکشم ثعاب و هدش هاشداپ نھذ رد ینامگدب

 تعاس کی ام ،دروم نیا رد .درذگیم ھچ رھش رد ھک دنداد عالطا هاش یارب و دندرب موجھ

 .دوشن هدھاشم ات میدرک نییعت بش ھمین رد نتشون یارب ار

 

 نوج ٢٩

 ھک مدید ار ناملسم ود اجنآ رد .درب نافارص مان ھب یرازاب ھب ارم ھیلوا یور هدایپ کی

 تسد رد ھنایزات طقف ھک دندرکیم تظفاحم اھنآ زا یھاپس راھچ و دندوب راوس رتش رب

 دوب هداد روتسد باتفآ عولط زا سپ ندیباوخ و حبص زامن ندناوخن رطاخ ھب یضاق .دنتشاد

 ینلع نآ تازاجم و دھدیم خر اراخب رد زور رھ تاقافتا عون نیا .دننزب ھنایزات ار وا ات

 قاشنتشا لیلد ھب رگید یخرب و ندیشون بارش یارب یخرب ،ندرک دود لیلد ھب یخرب .تسا

 رتش رب راوس مرجم .تسا عونمم یمالسا تعیرش داینب رب لامعا نیا :دنوشیم تازاجم

 ،دنکیم دود ھک یسک ،دناوخن زامن ھک تسا یسک رفیک نیا« :درکیم دایرف ریز هویش ھب
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 شدوخ دوشیم ھتفگ ھک یضاق .»دنکیم لمحت ھناروبص الاح ھک تسا یباذع لماع قاشنتسا

 زا یضاق اریز ،درادن ار دوخ ھناخ رد مرجم یرادھگن تردق ،تسا هدش یتایانج بکترم

 :دنکیم هدافتسا ریز لثملا برض قبط دوخ تارایتخا

 

 زایتما نیا و دنشک یم دود/راگیس اھارسناوراک رد اھودنھ .»درادن دربراک ھناخ رد یضاق«

 بجعت روشک نیا بصعتم ناناملسم ھناقمحا بصعت زا نم .تسین زاجم ناناملسم یارب

 .دنشورفب ینلع تروصب ھک دنا هداد هزاجا اما ،دننکیم عونمم ار وکابنت ندیشک ھک مدرک

 

 نوج ٣٠

 .دراد رارق رھش جراخ رد ھک متفر هاگدیع مان ھب ناناملسم سدقم ناکم ندید ھب رصع

 یلگ راوید ار نآ فارطا .تسا بآ نزخم ود و هزاورد جنپ یاراد و تسا یبوخ نامتخاس

 شیازفا ار طاقن نیا ییابیز هویم ناتخرد عاونا .تسا راز نمچ کی لماش و هدرک ھطاحا

 .دھدیم

 

 ابیز ھک مدید ار ینز ای درم تردن ھب و متشذگ نادوھی فورعم نابایخ زا تشگزاب رد

 ابیرف ناش مادنا و باذج ناش نامشچ .دندوب باذج و فیرظ ،ھفایق شوخ اھنآ مامت .دشابن

 هریخ یناسک ھب هزاورد زا اھنآ .دندیسریم رظن ھب تسم ھمین ناش مادک رھ ھکنآ اب ،دوب

 اراخب و یلھد نیب رد ھک دنا یمدرم نیرتفیرظ اھنآ .دنتشذگیم ھچوک زا ھک دندشیم

 ینابرق کش یب ،دیایب اراخب ھب و دشاب تسرپابیز ھک یدنھ رھ رگا ،ما نیمطم نم .مدید

 بلق بلج یارب ھک دراد ھناواکجنک ییابیز اھنآ سابل .دش دھاوخ نادوھی نیا یاھنوسفا

 .دنا نکاس اراخب رد دوھی رازھ ٣ دودح ،دوشیم ھتفگ .تسا هدش ھتخاس نادرم

   

 ،یگنسرگ دنناوتیم اھنآ .دنا یبوخ ناراوس و یوق ،روسج ،یضار لک ھنوگ ھب اراخب مدرم

 پسا زا زگرھ و دننک یط زور ٢ رد ار زور ١٠ تفاسم و دننک لمحت ار یگتسخ و امرس

 ھچراپ ھس ای ود امومع و دیپس ھمامع لماش اھنآ سابل .دنسرب دصقم ھب ات دنوشن هدایپ دوخ
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 غالا ای پسا رب ،دندنب یم ریشمش کی دوخ رمک رد اھنآ .دنناشوپ یم ار رگیدکی ھک تسا

 اب ار دوخ زگرھ اھنآ .دنربیم دوخ رس تشپ رد ار دوخ نارسمھ یھاگ و دنوشیم راوس

 ھک دنک تارج یسک رگا .دننکیم کاپ خولک ھکت کی اب ار دوخ ندب ھکلب ،دنیوشیمن بآ

 اھینس طسوت ،دنک وشتسش بآ اب یکاپ هاگن زا ای و دوخ روشک موسر اب تقباطم رد ار دوخ

 ھب دیدش زاین هدنھد ناشن اھنآ تاداع زا یرایسب .دوشیم هدیمان شابلزق ای رفاک مان ھب

 رایسب ار دوخ ھک دنیوگیم دوخ نارازگزامن ھب نامز نیع رد اھنآ .تسا یصخش تفاظن

 خرس یاھراسخر اب و بسانم اھنآ .دنراد یرتمک تلیضف نانز .دنراد ھگن نیدتم و کاپ

 و دناهدش هدیشوپ یسلجم سابل اب اپ ات رس .دنا ھنارگنوسفا و هدنزارب یاھهویش یاراد ،هدوب

 دومناو نانچ و دنرادیم رب اھنابایخ رد ار نآ یھاگ ھک دنراد رس رب یھایس کزان رداچ

 ھک دندنبیم لامتسد یالاب رد دیفس ھمامع اھنآ .تسا هدیدن ار اھنآ یسک ایوگ ھک دننکیم

 هدیمان هاطق ای باھج مان ھب دب نانز .تسا نازیوآ ناش رمک ات و دنکیم ناھنپ ار ناش رس

 ارجا ھب ار قالخا تیاعر ،دوخ ناینیشپ ھب تبسن یرتشیب تدش اب دوجوم هاش .دنوشیم

 ،ھمامع دنناوتیمن و دنوش راوس پسا رب ھک دنرادن هزاجا اراخب نادوھی و اھودنھ .دراذگ یم

 اھنآ ھک تسا یتسوپ هالک و ابع لماش اھنآ سابل .دندنبب دوخ رمک رود ھب لاش و ھچراپ

 .دندنب یم اھنآ رود ھب ھک کزان نامسیر کی مھ و دزاسیم زیامتم یمالسا ھقرف زا ار

 ھک دننکیم کاپ رات/خن یرادقم اب ار اھنآ ،دوخ ناھد و اھتسد نتسش یاج ھب ناناملسم

 رازھ ١٧٠ رھش نیا تیعمج .دننکیم رییغت تردن ھب و دناهدش ھتسب مھ اب تسس ھنوگ ھب

 .تسا رفن

 

 یالوج ١

 رفس نیا زا ام فدھ ھک دوب نیا ناش شسرپ ھناگی و دندرک ندید نم زا اھودنھ زا یھوبنا

 اب ،دنراد اھسیلگنا موسر و بادآ اب یمک ییانشآ ھک اھنآ زا یخرب .تسا ھچ ینالوط

 اھنآ نایم رد .مینکیم رفس روشک تیعضو زا عالطا یارب طقف ام ھک دنتفگیم رگیدکی

 شنادان یاقفر ھب شدنخبل و دوب رگ ھلیح رایسب وا .دوب تکرش تمدخ زا یرارف زابرس کی
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 ار اھنآ ھک دنادیم اھنآ یاھتسایس مھ و اھسیلگنا یاھھشقن مامت زا وا ھک دادیم ناشن

 .دنمانیم ھلیح

 

 ریقحت اب ،دنتسین هدنھدرازآ دنچرھ ،دیاقع ریاس ناوریپ اب .تسا ینس اراخب رد بلاغ بھذم

 ،دنرادن رواب دمحم رای ھس ھب و دنا یلع لوصا وریپ ھک اھ ھعیش ای شابلزق .دننکیم راتفر

 یتح و دنھدیم رارق تیذا و رازآ دروم ار اھنآ و دنوشیم ھلماعم ریقحت اب اھینس طسوت

 .تسا نوناق سیئر ھک دوشیم لامعا یضاق طسوت اھازج ھمھ .دنشورفیم دوخ تذل یارب

 اھودنھ زا رتدب ار وا یتح و دننکیم ادص رفاک مان ھب ار ھعیش و دنا بصعتم رایسب مدرم

 و دنھد رارق تیذا و رازا دروم ار ناودنھ مھ و نادوھی مھ دنناوتیم ناناملسم .دننادیم

 دنوشیم بوسحم کاپان و تسپ مدرم نانچ اھنآ :دننک لمحت ھلصوح و ربص اب دیاب اھنآ

 ناملسم رتخد قشاع ودنھ ای یدوھی کی رگا .دنک یرادیرخ ار اھنآ دناوتیمن یسک چیھ ھک

 هزاجا رتخد براقا ھب هاگنآ و دنزاسیم ناملسم ار وا ،دنناسر یم هاشداپ ھب ار نآ ،دوش

  .دنروآرد وا دقع ھب ار رتخد ھک دنھدیم

 

 یالوج ۴ ات ٢

 وا ریسم رد و رازاب زا روبع لاح رد ار هاش ھک مدش لاحشوخ ،دوب غاد ادیدش باتفآ یتقو

 تازیھجت اما ،دوب هدشن نیئزت دایز ھک دوب راوس یپسا یور رب وا .مدید گرزب دجسم ھب

 یادص اب و تشاد رارق زرگ اب یراوس ،فص سار رد .تشاد تھبا اب و هوکشاب رھاظ وا

 ٣٠ دودح زا لکشتم بکوم نیا !»مالسا نید ظفاح ،ام هاشداپ داب هدنز« :تفگ یم دنلب

 .دوب راوس

 

 یالوج ۵

 مدرم .مدوب هدرک زاب دایز یواکجنک اب ار دوخ نامشچ و متشذگ رابیوج مان ھب یرازاب زا

 یخرب .مدوب هدیشوپ سابل اھنآ ھیبش ھک دنچرھ ،متسھ یجراخ ھک دندوب کوکشم نم ھب

 .متسھ دلب یسراپ و یسیلگنا ھب اما ،متسین ییاپورا نم ھک دندرک بجعت
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 اب .دوشیم هرادا وا مان ھب روما ھمھ و تسا سیئر هاش ھک تسا یتنطلس اراخب تموکح

 لیم ھب یھاگ اما ،تسا هدش دودحم تعیرش مان ھب یمالسا نیناوق طسوت وا تارایتخا ھکنآ

 اب یدرف رھ طسوت وا ھنارسدوخ تردق ھک تسا بیجع رایسب .دنکیم تموکح دوخ

 باترپ اب موکحم ای دزد کی .دریگیم رارق شیاتس دروم وا یگدنز یارب بوخ یاھوزرآ

 رد ای و دوشیم ھکت ھکت شندب ھک دوشیم تازاجم ،تخس نیمز یور رب یدنلب رانم زا

 ای ود رد تارشح عاونا طسوت نآ رد ھک دوشیم ھتخادنا ھناخھنک مان ھب یکیرات لاچھایس

 تالماعت مامت و دوشیم هدیبوک لبط رب ،دسریم نایاپ ھب زور یتقو .دوشیم ھتشک زور ھس

 لاوتوک ٣٠٠ رھش رد .دنزب مدق اھنآبایخ رد دنکیمن تارج سک چیھ و دباییم فقوت مدرم

 ماگنھ !»شاب رادیب« ،دننزیم دایرف و دننکیم شدرگ اھھچوک رد بش مامت ھک دراد دوجو

 یلاھا .دزادرپب هاش یارب یلوپ تسا فظوم رفن رھ ،نایھاپس جاتحیام نیمات یارب ،گنج

 .تسا نوناق داینب هاشداپ نابز ،دنیوگیم

 

 یالوج ٨ ات ۶

 ناتخرد ھک دیسریم رظن ھب .تشاد یلگ راوید ھک متفر یغاب ھب یروپراکش دنچ اب هارمھ

 .دنھاوخیم بآ هویم

 

 اھنآ ھک ھتشر مرک زا زج ھب ،دنتسین یمظنیب چیھ ضرعم رد مدرم .تسا ملاس اراخب میلقا

 ھکت ھکت یھاگ .دیآیم نوریب ندب وضع رھ زا و تسا خن دننام .دھدیم رازآ رایسب ار

 نیرتدیدش تدم نیا رد و دنامب رتسب رد هام جنپ ای راھچ ھک دنکیم روبجم ار رامیب و دوشیم

 جنر یرامیب نیمھ زا نایاپراھچ عاونا و اھگس ،اھھبرگ ،ناگدنرپ .دوشیم لمحتم ار درد

 رب یھجوت لباق یاھقات و درابیم زور ھنابش فرب و تسا درس تدش ھب ناتسمز .دنربیم

 رایسب ار اھزور نیا مدرم .دنامیم ماب یور هام ھس ھب کیدزن .دنکیم داجیا اھھناخ یور

 شتآ رود و دنشوپیم مرگ سابل ،دنروخیم تشوگ ،دنشونیم یاچ اھنآ .دننارذگیم شوخ

 و بت ھب امومع مدرم ھک ییاج .تسین ملخ و خلب زا رت مرگ اج نیا ناتسبات .دننیشنیم
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 میدرکیم ساسحا درس ناتسودنھ ناتسمز لثم ار اھحبص و اھبش .دنا التبم ینوخ لاھسا

 .دننکیمن قرع زگرھ و دندیشوپیم ابع ھس ای ود ھمھ زور لوط رد و

 

 یالوج ١٠ ات ٩

 .دوب هدش ھتخاس ناخ هللادبع موحرم طسوت ھک متشذگ رازاب میت زا یلاحشوخ اب تشاچ

 طسوت اھنآ .دنھدیم لیکشت ار نادیم عالضا و دناهدش ھتخاس ازجم یاھھچوک رد اھناکد

 .دنراد شورف یارب یسور یاھالاک یدایز رادقم ھک دناهدش لاغشا یناناگرزاب

 

 روآدوس داوم یرخآ .تسا ناوارف مشیربا و اھهویم ،یراوج .تسا رابرپ و ینغ کاخ

 رد .دنتسین بوخ یشرق دننام ،دنوشیم تشک اراخب رد ھچ رگ جنرب و وکابنت .تسا تراجت

 .دوشیم ھتشاک ناوارف توت تخرد و کایرت اج نیا

 

 زا رتدنیاشوخ وا یارب ھک دش یرفس مزاع دوخ دنسپ دروم یارزو روضح اب هاش ،ماش رد

 راب اھرطاق یور هدیسوپ رداچ دنچ .دوب بارخ رایسب رفس تامدقم .دوب رھش رد تماقا

 .دوب راوس شرس تشپ یھسیک رد یسم گید دنچ اب هارمھ یرطاق تشپ رد زپشآ و دوب

  

 یالوج ١٢

 نم رادید قاتشم ھک مورب ناخرورس دزن ،تفگ میارب زنرب یاقآ رازاب میت زا تشگزاب رد

 یدایز تدم و تفریذپ بدا اب ارم وا .داتسرف نم لابند زین ار شرسپ تقو نیا رد .تسا

 یندم تبظاوم .تسا یگیب شوق گرزب تسود و بوخ درم وا .درک تبحص ھناتسود نم اب

 یفرعم دنچ مھ و درک ناوارف رکشت وا زا ضوع رد و دش زنرب یاقآ یلاحشوخ ثعاب وا

 تفر و تسا اھیناھول نایم رد دنمتورث رجات ناخرورس .داد دنھ رد شناتسود یارب ھمان

 .تسا هدش هدیشک ھیسور و سراپ ھب یدایز دح ات وا دمآ و

 

  یالوج ١٣



 128 

 اھنآ .متشاد یسراپ نابز ھب اھیولوم اب ینالوط یریگرد و مدرک ندید هدکشناد زا تشاچ

 یریگدای ھب تبسن اراخب رد یدرف رھ .دنتشادن یبوخ ظفلت اما ،دندوب شناد بحاص ھتبلا

 !ربکا هللا« :دنتفگ دعب و دندرک ناحتما ارم اھنآ .تشاد بوخ نتشون ھب یرتشیب لیامت

 اراخب ناناملسم ھک دشاب طلسم یشناد ھب نییاپ نینس رد یریمشک کی تسا نکمم ھنوگچ

 و درک تبحص ھناندنمتم نم اب ،دوب رتگرزب ھیقب زا ھک اھنآ زا یکی !»دنا هرھب یب نآ زا

 سامتلا و دیدنخ وا تیاھن رد .مدوب یم نامز نوتالفا دیاب اعقاو ،مدوب گیبزوا نم رگا ،تفگ

 .مزاس دوخ ھیبش ار وا ای و موش وا ھیبش ھک درک

 

 یالوج ١۴

 .تسا اراخب رد یبوخ رازاب ھک درک تیادھ ناتسگیر قیرط زا ارم یھاگیب یور هدایپ

 رد مدرم و راجت زا یرایسب ،رازاب زور رد اما ،تسا هدشن ھتخاس یدایز یاھناکد ھچرگ

 رگیدکی ھب شلام نودب ناشابوا نایم زا روبع یارب نارفاسم ھک دنوشیم عمج نانچ نآ

 دجسم لماش ،تسا ھناریقف نامتخاس ھکلب ،رصق کی دننام ھن ھک هاش هاگتماقا .دنراد لکشم

 ارم بجعت اب ھمھ .تسا هدش یشاقن ددعتم یاھگنر اب ھک تسا یھوکشاب و گرزب رایسب

 مسابل ھکنآ اب .تسا »امندوخ« یانعم ھب ھک دندز ادص »راوحادازآ« یادص اب و دندید

 .دوب فیثک و ھناریقف

 

 دراد یکچوک شیر .تسا ھلاس ٢۵ و ھفایق شوخ درم ناخ هللارصن مان ھب اراخب ینونک هاش

 دودعم زا .تسا لداع و ریگتخس رایسب شرابرد رد و تسا یبھذم وا .دناوخیم وا ھب ھک

 ،تنطلس زاغآ رد دش راداو ھک تسا یبلط هاج ،دوشیم هداد تبسن وا ھب ھک یاھتلیذر

 ھب ار دوخ سپس و تشاد تخت و جات یاعدا زین وا ھک دتسرفب شردارب لتق یارب ار یهدع

 رد ھک درکیم ینیب شیپ وا .دش یلمع یگیب شوق ریبدت اب ھسیسد نیا .دناسر تنطلس

 فلتخم تاعوضوم ھب مدرم تینھذ فارحنا یارب و دوشیم هداد تبسن وا ھب لتق ،تیاھن

 هاشداپ ھک یملظ .داد هولج ناتسکرت درم نیرت یبھذم ار دوخ و تخادرپ تعیرش ھعلاطم ھب

 ،دندیسرتیم وا تردق زا ھک ناگداز فارشا زا یخرب رظن رد ار وا ،تشاد اور شناردارب اب
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 مھنآ اب .دیرب رس ار ھمھ ات تشاد یمن رب تسد وا یتحاران زا و درک زیگنا ترفن رایسب

 .دندوبن رادروخرب نآ زا شناینیشیپ زگرھ ھک ھتفای تسد هوکش زا یھجرد ھب نونکا هاشداپ

 تیعبات وا زا دوخ ییاراد و لاوما رطاخ ھب یشرق و خلب ،دنقرمس ،زبسرھش یاسور

 دناسرب وا یارب یرازآ نیرتمک ھک درادن دوجو سراپ زج ھب ،ینمشد چیھ نونکا .دننکیم

 اب ریاب یاھهداج لیلد ھب اراخب ھب ھلمح رد وس نآ زا یرکشل اما .دنک کیرحت ار وا ای

 شمارآ یرارقرب لاح رد هاشداپ ،هافر تیعضو نیا رد .تشاد دھاوخ ھجاوم یدایز لکشم

 سابل زگرھ وا .دوب هدش لمحتم شناردارب رب وا ملظ زا روشک ھک تسا یاھیدب میمرت و

 و ھبقارم ،زامن رد راک و بسک لصاوف .دشابیمن شرانک رد یمیظع لیخ و دشوپیمن ابیز

 .دسریم فرصم ھب نآرق ندناوخ

 

 یالوج ١۵

 تسا هدش جراخ دھشم زا تارھ رھش ریخست دصق ھب سراپ هدازھاش ھک دنداد ربخ ام ھب

 ھب رارطضا نیا رد وا .دوشیم هرادا نارماک مان ھب یازودس نادناخ زا یکی طسوت ھک

 دوب هداتسرف اراخب هاش دزن یهداتسرف وا .درک یراددوخ تیامح زا وا و دش لسوتم مکاح

 .تشاد رارق یددعتم نایرکشل سار رد ھک دنک کمک وا یارب ازریم سابع لباقم ھب ات

 اھنآ .دندوب گنج قاتشم و الاب ھیحور اب ،روسج نادرم زا لکشتم وا نایھاپس ھک میدینش

 هاشداپ طسوت نارماک کمک تساوخرد .دنراد تماھش اھیتخس رد و دندوب وا ھتسبلد ادیدش

 ٢٠ سار رد هویخ سیئر اما .دشن تباجا ،میدش جراخ رھش نآ زا ام ھک یزور رد ،اراخب

 ار دوخ هاگودرا وا .تسا نامز درم نیرت ملاظ وا .دوب ھتفر نارماک کمک ھب راوس رازھ

 کرت ار شروشک رگا ھک دیسرتیم نوچ .دوب هدرک اپرب تارھ و هویخ نیب ،ورم راوج رد

 رد یسور دایز ناگدرب .دریگ رارق نایسراپ ھلمح دروم دابآرتسا هار زا تسا نکمم ،دنک

 هداعلاقوف تارھ رد ازریم سابع رکشل طسوت هدراو یاھیناریو ندینش اب ھک دنتسھ جنگروا

 .دناهدش نارگن

 

 یالوج ١۶



 130 

 فعض و سراپ هدازھاش تردق ھب طوبرم تاعیاش ات میداد ھمادا ار اراخب رد فقوت ام

 .میونشب ار ناتسکرت و ناسارخ نامکاح

 

 دجاسم .تسا راتات ھقطنم لک رد رھش نیرتدنمتورث و نیرت تیعمجرپ و نیرتگرزب اراخب

 ھک تسا ینایوجشناد لماش ،دسریم ٣۶٠ ھب اھنآ رامش ھک هوکشاب یاھهدکشناد و للجم

 .دنا بوخ رایسب یسیون تسد رد اما ،دنا تیحالص دقاف یبرع مھ و یسراپ نابز رد مھ

 و بوچ ،لگ زا ییابیز اب اھنآ .دنراد ھقبط ود زا شیب یخرب .دنا ھقبط کی ارثکا اھھناخ

 یاھهزاورد .دنکیم یریگولج فقس زا کاخ و درگ شزیر زا ھک دناهدش ھتخاس ایروب

 الومعم ،دنا زیمت ھک اھناکد .دنا فیثک و کرچ اما ،دنا یلومعم داعبا یاراد اھنآمتخاس

 ،دناهدرکن مامت ار دوخ یاچ یتقو ات اھنآ نابحاص اریز .دنوشیم زاب حبص ٩ زا سپ

 یتقو ،دنوشیم ھتسب تشاچ زا سپ ٣ تعاس اھناکد .دنوشیمن نوریب دوخ ھناخ زا زگرھ

 تنیز ار رازاب نآ شورف یارب زیمت سانجا شخپ اب و دنوریم ناتسگیر ھب ناش نابحاص

 کی رد ھک اھناکد .دراد یریگمشچ رایسب رھاظ ،تسا فقسم ھک گرزب رازاب .دنھدیم

 یاھنادعمش اب اھنآ .دنراذگیم شیامن ھب ار یھوکشاب یهرظنم ،دنراد رارق میقتسم طخ

 .تسا نازیوآ یعلق کزان اما گرزب یاھھکت نآ ھب ھک دناهدش نیئزت ینیچ و یسور یابیز

 نم فصو زا ،هدش اپرب دیقف هاش طسوت ھک رازاب نیا ییابیز .دنا رسپ امومع ناگدنشورف

 .تسا ھتفرگ رارق اھراوید یور کاخ یاھھپت اما ،تسا ھنایم اھنابایخ تعسو .تسا جراخ

 ناوارف نزاخم اما .دوشیم فرصم تردن ھب اھنآ بآ و دراد دوجو رھش رد هاچ دنچ

 یاھاتسور یرایبآ زا سپ نآ دنت و کاپ نایرج ھک دنوشیم رپ دنقرمس دور بآ زا اراخب

 هد زا شیب ھک یھاتوک تدم .دنکیم نایرج رھش ھب هام کی رد زور هد یارب رامش یب

 یرامیب راچد ،دننکیم هدافتسا نآ زا ھک یدارفا ھک دنکیم ملاسان نانچ ار بآ ،تسین زور

 .دنوشیم ھتشر مرک یاھ
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 ییامک ار »فیرش یاراخب« بقل ھجیتن رد و هدوب مالسا نید هاگانپ اراخب ھک دوشیم ھتفگ

 رفاک مشچ ھب وا ھب یلاھا ،دنتسین دومع رھش یاھراوید ھک دیوگب یسک رگا .تسا هدومن

 :دنا هدوتس ھنوگ نیا ار اراخب ،میدق یاھالم .دننکیم هاگن

 

 اضر ماما هربقم دھشم رگا .تسا نید و مالسا توق اراخب ؛تسا نیمز یور دقرم دنقرمس«

 .»دوب نیمز یور ناگدش هدنار لحم ،دوبن

 

 رثکا و تسا رتشیب لباک یاھارسناوراک دادعت زا ،دنراد یھوکشاب رھاظ ھک اھارسناوراک

 .دنا ودنھ نارجات اھنآ نانکاس

 

 یالوج ١٧

 ماش ھک دناوخب شا ھناخ ھب ارم تفرگ میمصت و دش نم گرزب تسود ناج اباب یولوم

 میدرک عورش ندناوخ رعش ھب ،دش مامت یمرگرس یتقو .دوب هدرک کرادت نم یارب یگرزب

 یھالک شرسمھ و ینآرق وا ،منک کرت ار وا ھکنیا زا شیپ .تشاد تسود رایسب منابزیم ھک

 .دنداد هدیدھ میارب مشیربا زا

 

 رت ناوارف اراخب رد و دنا قطانم ریاس زا رت گرزب و رت یوق اھغالا و اھرطاق ،اھپسا

 .دنوشیم هدید نابایب رد یتخس ھب کرگ و ربب .دنا ناوارف دنفسوگ و اھھناھوکود ،اھرتش .دنا

 

 مین و شش لداعم اھنآ زا یکی ھک دنیوگیم الط رازھ ٢٠ الومعم ار اراخب ھنالاس دمآرد

 اطعا ریقف و گنل ،انیبان دارفا ھب دوشیم عضو الاک رب ھک یضراوع .تسا ام ھیپور

 مین لداعم یتایلام .دنیامنیم نیمات ار شترا و نارس شاعم رارما روشک مدرم .دوشیم

 زیھجت هاشداپ یگدنز تاموزلم نآ ھلیسو ھب ھک دوشیم ذخا رھش رد ودنھ رھ زا ھیپور

 .دوشیم
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 یخرب .دنا راوس وردنت یاھپسا رب ھک دراد زابرس رازھ ٢٠ اراخب هاشداپ ھک دوشیم ھتفگ

 راورخ دنچ رگید یخرب و دننکیم تفایرد ھنالاس قوقح ناونع ھب یزیچان غلبم اھنآ زا

 سور شترا یرسدوخ ربارب رد دناوتیمن اھنآ طابضنا یب و مظنمان تعاجش اما .یراوج

 دنگنجیم هزین اب روشک نیا مدرم .دسرتیم رایسب اھنآ زا هاشداپ ھک دنک تمواقم سراپ و

 سک چیھ اما ،داد دوجو پوت ھعطق ۶٠ دودح اجنیا رد .دننک کیلش پسا اب دنناوتیمن و

 .تسا بارخ رایسب توراب .درادن ار اھنآ زا هدافتسا تیحالص

 

 اھاتسور زا گرزب رطخ نامز رد ار زابرس رازھ ١٠٠ تسا نکمم هاشداپ ھک دوشیم ھتفگ

 لامتحا نیا .دنوش هداد تسکش مظنم زابرس رازھ ١٠ طسوت تسا نکمم اما .دنک یروآعمج

 یتحار ھب ،تشادیمن دوجو یعیبط عناوم رگا ،ھیسور ماظن هدایپ گنھ راھچ ھک دراد دوجو

 طقف ،مدرم یرابجل لیلد ھب ،میوگیم تارج اب اما .دروآ دوخ ھطلس ریز ار روشک نیا لک

 .دنشاب تعاطا رد دنناوتیم یدایز یراوشد اب

 

 یالوج ١٨

 رد وا .مدرک یھارمھ ناخرورس اب ار نایاقآ ،دنیبب ارم تساوخیم یگیب شوق ریزو نوچ

 ،رد زا دورو اب .کی ھجرد دارفا زا یمک دادعت اب ،دوب ھتسشن ھناریقف و کچوک رایسب ھناخ

 دراو اروف و دز ادص دنلب یادص اب ریزو دوخ سپس و میدش فقوتم ناورد طسوت یقیاقد

 گیبزوا ھمھ تداع نیا و تشاد اپ ھب دنلب ھنشاپ یاھهزوم و دوب هدیشوپ هداس سابل .میدش

 و دراد یدنلب دق وا .تسا هدش یهرقن نس رثا رب ششیر و تسا فاص شتروص .تساھ

 دوب ینارگ ھیطوت سیئر وا .دراد شبلق تراسج زا ناشن شرھاظ اما .تسین قاچ نادنچ

 تسا تراجت قشاع وا .دراد یدنلب رایسب ھبترم نونکا و دندناسر لتق ھب ار هاش ناردارب ھک

 نابرھم و دراد ھناندمتم راتفر ناناگرزاب رگید اب و دھدیم ھمادا نآ دوس ھب یدایز دح ات ھک

 نایسراپ نتشاد تسود تسایس نیا .دنروآیم الاک ناریا زا ھک تسا یناسک اب تسود نیرت

 ،دنمان یم شابلزق مالغ یناھنپ ھنوگ ھب ار یگیب شوق ھک تسین اراخب نانکاس لوبق دروم
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 مھ و ام رفس دروم رد وا .تسا بوبحم هاشداپ دننام وا رگید تاھج زا .یعقاو گیبزوا ھن

 .دشیم مولعم یضار نم یاھخساپ ندینش اب .درک لاوس دنچ نم یسراپ شناد

 

 ار یمرتحم درم رتخد تفع و دش یھناخ دراو یتسم تلاح رد یگیب شوق گرزب رسپ

 ات ،درک میدقت نابرد ھب یزیچان غلبم شردپ باذع زا ندنام ناما رد یارب و درک اپ ریز

 رارصا وا .درک نیگمشخ ار هاش مھ و مدرم مرج نیا تعانش .دش نوریب ھناخ زا ھکنیا

 ادخ باتک قبط و دوش ھمکاحم یضاق تسایر ھب تعیرش هاگداد رد دیاب مرجم ھک تشاد

 تشپ رب ار وا ھک دش هداد روتسد )هُرد( قالش ھبرض ٧۵ تفایرد زا سپ .دوش تازاجم

 شرسپ بکوم رد ریزو .دوب شیارمھ هدایپ یاپ اب ریزو شردپ .دننک راوس رغال رتش کی

 دندرکیم هرخسم ار وا ھک درکیم روبع رازاب مدرم هوبنا نایم زا اھلبط دایز یادصورس اب

 انز ھک یدرم یازس تسا نیا« :دزیم دایرف نینچ شردپ .دندوتسیم ار شردپ تلادع و

 .»دنکیم

 

 یالوج ١٩

 وا اریز ،مدرک یرپس وا لیم قباطم ،ریزو یارب یسیلگنا ماقرا نتشون اب ار زور زا یمین

 زا ناوارف شیاتس اب بلغا وا .دزومایب ار شتعاس یور هدش ھتشون دادعا ھک دوب قاتشم

 ییاپورا یاھروشک رگید زا وا یھتفگ ھب ھک تفگ یم نخس رنھ رد ناتسلگنا یدنمدرخ

 .دراد یرترب

 

 نآ مشیربا تادیلوت .دراد نایرج اجنآ رد ھک تسا یدنمدوس تراجت نویدم اراخب تورث

 ھک دوشیم یناناگرزاب بیصن الط رازھ ٢٠٠ رب غلاب ھنالاس ،تسا دایز هداعلاقوف ھک

 هدیمان یغالک یمشیربا ھچراپ گرزب یاھھکت و اھلامتسد .دننکیم نیمات ار ناتلم و ھیسور

 ،دوشیم رداص سراپ ھب لوق هرق یاھھچوچ تسوپ اب و دوشیم ھتخاس اراخب رد ،دوشیم

 دھشم ریسم رد ورم کانسرت یاھتشد زا اھالاک نیا .دنیآیم لباک زا ھک یاھنآ زا ریغ

 رطخ ھک سخرس و دھشم نایم رد اما .دوریم سراپ ھب میقتسم اجنآ زا و دنکیم روبع
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 ھن سراپ زا تشگزاب رد .دوشیم ھجاوم تالکشم یضعب اب تالاقتنا ،دراد یدوجو نادزد

 رحب هار زا یئبمب زا ھک دنروآیم هریغو کشخ لیبجنز ،چرم دننام یدنھ یاھالاک اھنت

 .دنروآیم ناھفصا زا هریغو فابدوخ مان ھب یمشیربا ھچراپ زا یاھراب ھکلب ،دنیآیم

 

 .دنکیم ھضرع اراخب ھب ار یسیلگنا تادیلوت نینچ مھ و یریمشک شزرا اب یاھلاش لباک

 یاھپسا نانچمھ و هریغو رات ،ذغاک ،یسور رکش یدایز رادقم ناناگرزاب ،لباقم رد

 زا رپ رتش رازھ ۵ ای ۴ لماش امومع ھک اراخب یاھناوراک .دنربیم ار ناتسکرت فورعم

 و دنتفریم ھیسور ھب هویخ هداج قیرط زا رابکی یلاس البق ھک دنوشیم یقرش سانجا

 ناناگرزاب ناخ یلق هللا ملظ الاح ،دندناسریم ایرکم ینغ رازاب ھب ار دوخ یابیز یاھالاک

 اھناوراک .دننک عطق ار ناخارتسا ھب هویخ قیرط زا دوخ تالاقتنا ھک تسا هدرک روبجم ار

 رب اراخب ھب فرب ندیراب زا شیپ و دننکیم عورش ناتسکرت زا ناتسمز نایاپ ضحم ھب

 هریغو یمشیربا یاھھچراپ ،رکش ،رات ،نھآ ،دالوف ،ھلاوح ،تفبرز اھنآ .دندرگیم

 دنروآیم

 

 دیرخ ھیپور رازھ ١٧ تمیق ھب ار یریمشک لاش ،لباک رد مرتحم رجات کی هاش میحر الم

 ھب زور ١١ زا سپ ھب اجنآ زا و داد ماجنا گروبنروا ھب ییامیپھار ۴٧ اراخب زا نآ اب و

 ھب تعرس ھب اھلاش اب ،دش انشآ اھخرن اب یتقو .دیسر ھیسور رد ایرکم روھشم رازاب

 ھب تیزنارت ضراوع تخادرپ رب هوالع ھیپور رازھ ٣۴ دش ھجوتم ھک ییاج ،تفر وکسم

 ،دوشیم ھتفرگ نآ زا لاش ھعطق یارب ضراوع ناونع ھب ھیسور رد ھک ھیپور ٢٠٠ غلبم

 .دش ١٠٠٠ ای ھیپور ١٠٠ نآ شزرا

 

 ھیشاح یاھروشک اب ددرت ھطساو ھب ھک دنکیم راختفا یترھش ھب ھیسور دسریم رظن ھب

 ابیز رھاظ ،دراد رارق اراخب یاھناکد رد ھک ییالاک رھ .تسا هدروآ تسدب نیپسک هریحب

 تراجت .تسا شیازفا لاح رد ھنایم یایسآ رد ھک دھدیم یتراجت ریثات زا یروصت و دراد

 ھکلب ،ھیسور ریسم زا اھنت ھن ،تسا دنمدوس رایسب ،دراد ناوارف هدافتسا اراخب رد ھک یاچ
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 ١۵٠ مادک رھ ھک هرقن تاعطق .دیآیم زدنق و ملخ ،رغشاک ،دنکرای ،دنقرمس میقتسم هار زا

 تاعطق ھب اجنآ رد و دنیآیم اراخب ھب ھشیمھ ،دنوشیم هدیمان ومای و دنراد شزرا ھیپور

 .دنوشیم ھتخاس نیچ زرم رد اھنآ .دنوشیم لیدبت ھکس کچوک

 

 یالوج ٢٠

 نیا رد .میدرکیم هدامآ ار دوخ و مینک تکرح دھشم یوس ھب دعب زور حبص میتشاد دصق

 رھ ھک دنتفگ نم ھب .دنداد نم ھب ینادگنر و دندمآ ناج اباب و قداص ازریم یولوم نایم

 و دھدیم تاجن منھج شتآ زا ارم ھک مروایب نامیا نآ ھب و منک ھعلاطم ار نآرق حبص زور

  .موریم تشھب ھب

 

 دروم امومع یغالک مان ھب یتختور ای شوپ گنلپ راثآ .دنراد یدایز یگتسیاش اراخب ناشاقن

  .تسا اراخب رد فیرظ رعاش ناج یگیب یدوخ .دراد رارق نیسحت

 

 .دننکیم تبحص یسراپ ھب رھش رد اما ،تسا یکرت اراخب مدرم یلصا نابز

 

 ار نآ میناوتیم یتخس ھب ھچرگ ،میتفرگ رارق یھناندمتم راتفر ھنامرتحم لابقتسا دروم ام

 ،دندوب هداد ناشن ھک یرطخ نارازھ اب ندیشیدنا اب ؟میتشاد عقوت ھچ ام اما .میمانب ینابرھم

 روصت ،داد خر اعقاو ھک یدودعم و ام ناھرمھ ناونع ھب مناتسود طسوت یتح ،نم یارب

 رد میتشادن هزاجا و دنتسنادیم رفاک ار ام ھمھ اریز .میدوب سناش شوخ رایسب ام منکیم

 صاخ سابل اب ات میوش میلست ھک میدوب فظوم نارفاک ریاس دننام زین ام .میوش راوس رھش

 دراریج یاقا و زنرب ناتیپاک .رمک رود رب ینامسیر و تسا هایس هالک کی نیا :میوش زیامتم

 ندید زا نم .دوب زاسرسدرد رایسب اھنآ یارب ھک دندربیم جنر یھباشم یاھ تیدودحم زا

 رد نایاقآ نیا ھک یلاح رد ،مدرک بجعت ،دندرکیم یور هدایپ زور نیرت غاد رد ھک اھنآ

 یارب یتصرف ام .دنتفریمن »وال اتاھچ ارب« ندز ادص نودب ار بجو کی زگرھ دنھ
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 هداج رد ار وا راب نیدنچ اما .میتشادن ترضحیلعا ھب یھمان اریز .میتشادن هاش اب وگتفگ

 .میدید
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 دھشم ھب اراخب زا – موس لصف
 

 یالوج ٢١

 هزاورد کیدزن و میدرک کرت هاگماش ار اراخب ،ریزو فطل ھب ،هاش ھمانرذگ نتفرگ زا سپ

 هداتسرف زابرس دنچ هاش ھک دوب هدش رشتنم یشرازگ مدرم نایم رد .میدز رداچ زاب نیمز رد

 ھن ،تسناد یم سوساج ار ام ترضحیلعا نوچ ،دشکب ریشمش مد زا هار رد ار ام ات

 .رفاسم

 

 هاگراب رد ییالاب ماقم ھک ار قداص ازریم و ناجاباب هژیو ھب ،ناملسم ناتسود زا یرایسب

 رگید راب ھک دندومن سامتلا و دندرک اعد اھنآ .مدرک کرت ناوارف فسات اب ،دنتشاد دیقف هاش

 کاخ زا یرادقم ھک تساوخ نم زا ررکم شنارای زا یکی .منک تاقالم اراخب رد ار اھنآ

 ھک داد خساپ وا .مدیسرپ وا زا ار شیانعم .مزادنیب یرترود یاج رد و مرادرب ار هزاورد

 کاخ ،دنھاوخیم دنوادخ زا و دنراد رظن ریز ناگتشرف ار فیرش یاراخب رھش یاھراوید

 ار راک نیا وا یزاسدونشخ یارب نم .دنادرگرب هرابود ،ھتشادرب ار نآ ھک یدرم اب ار

 رد ار یدرس ردق نآ زگرھ نم .مدرک یقلت تقامح کی ار نآ تیعقاو رد اما ،مداد ماجنا

 .دوب ٧٠ یور جنسامد .مدرک ساسحا اج نیا ھک مدوب هدرکن ساسحا یالوج

 

 یالوج ٢٢

 فقوت یلیام ١٣ ھلصاف رد توت ھکت مان ھب یهدکھد رد و میدرک ییامیپھار دوز حبص ام

  .میدومن

 

 نیا اب .دوب کشخ زونھ اھاج یضعب رد ھک دوب یزبسرس یاھتشد یور رب ام ریسم

 تشاچ .دیسریم رظن ھب ھنشت نیمز ھچرگ ،دوب یراج طاقن یخرب رد بآ یاھیوج ،لاح
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 .مدیشون بآ یدایز رادقم اما ،متشادن اذغ فرص یارب یاھتشا چیھ نم و دوب مرگ رایسب

 .دیسریم رظن ھب رت ینغ اراخب و خلب نیب عرازم زا و دوب تشک ریز عرازم

 

 یالوج ٢٣

 دیسر بش وا .میدرک فقوت توت ھکت رد ،دوب هدنام اراخب رد ام یشاب ھلفاق ھکنیا لیلد ھب

 ومآ زا ات ،ھتفگ وا ھب و میشاب بقارم ھک تسا هدرک ھیصوت رایسب یگیب شوق ھک تفگ و

 اھیجنگروا دیاش ،ریخات نینچ اب .میھد ماجنا یھاتوک رایسب یاھییامیپھار ،میا هدرکن روبع

 زا ھک هدرک ھیصوت شیارب وا ،نآریغرد .دندرگرب دوخ یاج ھب ،دنا هدز رداچ هداج رد ھک

 .درک دنھاوخ تراغ ار ام ھنرو ،میورب یرگید هار

 

 یالوج ٢۴

 ام تسار تسد رد .دوب هاشداپ ردام هرادا ریز ھک دروآ راکیاپ ھب ار ام یلیام ٩ ییامیپھار

 دید ھک تشاد رارق ددعتم یاھاتسور ام پچ تمس رد .دوب یگیر یاھھپت و کشخ نابایب

 ادج دنقرمس رھن زا ھک میدرک دیدزاب یھناخدور نیرتابیز زا اتسار نیمھ رد .دنتشاد یبوخ

 .دوب دایز کاخ یزیخلصاح لیلد ھب اھاتسور .دنکیم روراب ار اراخب یحاون و دوشیم

 

 یالوج ٢۵

 ام ریسم .دراد دوجو بآ دوبمک ھک ییاج ،دناسر دابآریم ھب ار ام ماگنھ دوز ییامیپھار

 نام نامشچ ،دوب هدرک ابیز و ھتسارآ ار نیمز ھک یزبسرس ندید اب و دوب ریذپلد رایسب

 هدش تشک رایسب نیمز ،نازرواشک یرایشوھ و هاشداپ مک ضراوع لیلد ھب .دش باداش

 یاھنیمز یور رب ھک دوب هدش هدیشوپ کچوک یلگ یاھھعلق زا یددعتم طوطخ اب نیا .دوب

 .دنراد رارق عیسو زبس

 

 یالوج ٢٧ و ٢۶
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 ورم رد ار دوخ هاگودرا هویخ مکاح ناخ یلق هللا ھک میدش علطم و میدرک فقوت دابآریم رد

 تقرس دروم دایز لامتحا ھب ،دننکیم روبع اجنآ زا ھک یاھناوراک ات تسا هدرک رقتسم

 ود ھک دش عیاش زین مدرم نایم رد .دنزادرپب ار الاک شزرا مین شیارب دیاب و دنریگیم رارق

 .دناهدش فلت بآ ھب زاین لیلد ھب وا رتش رازھ

 

 یالوج ٣١ ات ٢٨

 زا کی چیھ اریز ،میدش شتختیاپ ھب یجنگروا تکرح رظتنم و میدنام دابآریم رد ام

 اھالاک زا یرادقم وا .دنتفیب هار ،دشاب ورم هار رد وا ھک ینامز ات دنتشادن تارج اھناوراک

 دندرگرب اراخب ھب ھک دنداتفا رکف نیا ھب ناناگرزاب ھمھ .تسا ھتفرگ لوا ھلفاق زا روز اب ار

 ھک دنونشب ورم هدنروآدرگ ،یشابزوی گیب ریم دمحم زا یخساپ ات دننک یگدنز اجنآ رد و

 و دنوریم دھشم ھب ،دشاب تراجت قوشم و ھتشاد ھنالداع رظن وا رگا .دنا ھتشون شیارب

 دندرگیم رب اراخب ھب ،خساپ تفایرد اب نآریغرد .دنزادرپیم ار یلومعم ضراوع وا یارب

 .دنشابیم رتھب تصرف رظتنم و

 

 تسگا ۵ ات ١

 اھنآ ھب و هدرک راضحا ار دوخ نارس ھمھ اراخب هاشداپ ھک میدینش و میدنام دابآریم رد ام

 دناوتیمن زگرھ دھشم ناوراک ،دنا هدز رداچ ورم رد اھیجنگروا ھک ینامز ات ،هداد رکذت

 دوخ نایرابرد ھب ور ،دوب نیگمشخ ھک یلاح رد .دشاب ھتشاد دوخ رفس رد تینما راظتنا

 رھ تورث ھمشچرس ھک دنکیمن لمحت ار ریقف ناناگرزاب متس و ملظ ھک تسا ھتفگ و هدرک

 رازھ ۵ یھدنامرف ھک( وا ممصم یاسور زا نت ود ات دش ثعاب نانخس نیا .تسا روشک

 نامز نیارد اما .دننک دونشخ ار دوخ هاشداپ ،جنگروا رب ھلمح اب )دنتشاد هدھع رب ار راوس

 .دوب ھتشگزاب هویخ ھب ناخ یلق هللا

 

 تسگا ١٣ ات ۶
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 و تسا هدرک تکرح دوخ تختیاپ ھب یجنگروا ھک میدش علطم و میدوب دابآریم رد زونھ ام

 ھعلق رد ھک ھتشاذگ یقاب ورم یکیدزن رد دھشم هداج رد ار راوس رازھ ود هورگ کی

 .تسا ھتخاس هزات وا ھک دنراد رارق یکچوک

 

 یاھوم اریز ،تسا رتخد نم راکتمدخ ھک دنتشاد رواب اھنآ .دنا هداس رایسب لحم نیا نانز

 .تسین موسرم نادرم نیب رد ھک دراد ناشدوخ لثم یزارد

 

 دابآریم تسگا ١۴

 و دایز تاعالطا یواح اھنآ .میدش لاحشوخ درالا فطل اب یدنھ یاھھمانزور تفایرد زا

 هدرم هار رد ای دوب هدیسر اراخب رھش ھب وا ایآ .دنتشاد تفارکروم یاقآ دروم رد اھشسرپ

 وا تشونرس دروم رد ھملک دنچ ھک متسناد بجاو دوخ رب ،عوضوم نیا نتخومآ اب ؟دوب

 .مسیونب

 

 ،تشاد رجات کی ناونع ھب ھک یمارتحا و تورث لیلد ھب تخبنوگن اما رکتبم رگشدرگ نیا

 دش هداد هزاجا شیارب ،هاش ھب ییایادھ میدقت زا سپ وا .تفرگ رارق اراخب هاش لابقتسا دروم

 هدش بلس ام زا ھک ددرگ دنمهرھب یرگید تازایتما زا و دوش راوس پسا رب رھش رد ھک

 کی رد نمکرت یاھپسا یوجتسج فورصم ھک یماگنھ اراخب زا تشگزاب زا سپ .دوب

 اب ،وا توف ھب طوبرم لاوحا و عاضوا .تشذگرد و تفرگ بت ،دوب یوخدنا رد خلب ھیحان

 .دزاس رود ار تاھبش ھمھ ھک تسین نشور یفاک هزادنا ھب اما ،درادن یکوکشم تیھام ھکنآ

 مدرم یتح و ناتسلگنا مدرم .تسا هدوب یعیبط وا گرم ھک تسا نیا ھجیتن نیرت لوقعم اما

 تالکشم و اھیتخس ای تفارکروم یاقآ دایز تمحز و یگتسخ زا یفیعض روصت دنھ

 رد وا لابند یتح و ھتفرگ ارف شا ینالوط رفس نایاپ ات زاغآ زا ار وا ھک دنراد یھناگدنچ

 رد نفد هزاجا لکشم ھب ،نانکاس بصعت لیلد ھب وا یایاقب اریز ،دراد ھمادا ربق یوس نآ

 .درک ادیپ ار خلب
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 تدم یارب ھک تسا ھتشذگ یاج رب دوخ زا تمکح و تیناسنا زا یمان تفارکروم یاقآ

 دنھاوخ دای ھب رورغ ساسحا اب هدنیآ نارفاسم .دنام دھاوخ راگدای ھب ناتسکرت رد ینالوط

 شا ھنابیجن دروخرب اب تسدرود قطانم نآ رد یتسرد ھب ادتبا یسیلگنا تیصخش ھک دروآ

 لمحت ھناعاجش شروشک عفانم و راختفا یارب ار یرطخ رھ ھک دش یبایزرا ینیگمغ درف

 یاقآ یاھھتشون تسد یخرب و تالاقم ،اھباتک .داد نایاپ دوخ یگدنز ھب هار نیا رد و درک

 میتسناوتن ام ھک مفساتم نم .دراد رارق خلب یلیام ٢٠ دودح رد یرھش ،رازم رد تفارکروم

 و تالاقم زا یرایسب .مینک شالت اھنآ ھیھت یارب )نام یاھهزیگنا نظ ئوس رطخ نودب(

 ھب و میظنت وا طسوت و بایزاب یلھد رد رزیرف یاقآ یاھشالت اب تفارکروم یاقآ تالجم

 اھارجام ھک یھطقن نامھ رد دیاب وا تامحز ھیعالطا نیلوا ھکنیا زا .دش هداتسرف ھتکلک

 اراخب روھشم رھش رد ار ریذپلد تاعالطا نینچ دیاب ام و دیسریم ام یارب ،تسا هداد خر

 ھناگی و دوب هدرک لاسرا ام یارب ار نآ درالا ھک نیا .دوب بیجع نامیارب ،میدناوخیم

 .دوب هدننکلاحشوخ رایسب ،میا هدرک تفایرد دنس دور زا روبع نامز زا ھک تسا یرابخا

 

 تسگا ١۵

 اراخب ھب ھیسور ترافس ندش کیدزن رب ینبم یتاعیاش ،دابآریم زا جورخ زا شیپ زور دنچ

 ھک دسریم رظن ھب .دندوب یمگردرس و تشحو رد رھش نآ مدرم ھمھ و دیسر ام شوگ ھب

 هداتسرف کی ،لاح نیا اب .دشن هدینش نآ زا رتشیب یزیچ اریز .دندوب سردوز اھشرازگ نیا

 زا تیرومام نیرخآ .دسرب هار زا تسا نکمم دوز ای رید ھک تفریم راظتنا اراخب رد

 دروم ،مراد دای ھب نم ھک اجنآ ات و دوب ١٨٢٠ لاس رد ،نم رواب ھب ،گروبزرتپ رابرد

 لماعت زا ،ھیسور اب تراجت یھقالع اب و دنا وسرت ارھاظ اراخب مدرم .تفرگن رارق لابقتسا

 اب اھسور رگید یوس زا .دنسرتیم رایسب نآ تردق زا اما ،دنوشیمن درسلد تلم نآ اب

 شیپ سیلگنا تلود رگا .دوشیم لباقتم یرازیب ثعاب ھک دننکیم راتفر ریقحت اب اھگیبزوا

 یاھروشک نآ دامتعا و تین نسح ،درکیم رارقرب یسایس ای یراجت طباور اراخب اب و دمآیم

 لاح رد .دندشیم ام نادحتم ،ھیسور اب گنج تروص رد ھک دروآیم تسد ھب ار تسدرود

 دیابن ار ینامز چیھ اما .درادن دوجو ام دصاقم ینیب شیپ یارب یرگید تردق چیھ رضاح
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 یقاب وا تقادص رد کش یاج ھک درک راتفر یروط ام اب ریزو یگیب شوق .داد تسد زا

 دنھاوخ یلوبق لباق رایسب یراجت یاھالاک یسیلگنا رادلگ یاھتیچ ھک تفگ وا .دنامیمن

 .دوب

 

 تسگا ١۶

 یور بش ات ام ریسم .میدرک تکرح دھشم تمس ھب رتش ۵٠ زا لکشتم یناوراک اب هارمھ

 دوبھب رایسب نازرواشک تراھم و تعنص اب اما ،دوب کشخ یعیبط ھنوگ ھب ھک دوب یھقطنم

 راوجمھ یاھرھش زاین نیمات یارب هدش تشک یاھنآکم نیا تادیلوت ،لاح نیا اب .دوب ھتفای

 دنراد رارق ام یور شیپ رد اھنآیایب لاح .دنشاب ھجاوم دوبمک ھب اھنآ یتقو ،تسین یفاک

 .دنھدیم رییغت ار دوخ تیعضو داب تدش اب ھک میدش هدزتفگش یگیر یاھھپت ندید زا ام و

 یلگ یھعلق اجنیا رد .دوب تیعمج مک ھک میدیسر لادرا ریاب یاتسور ھب بورغ کیدزن

 یشحو ھلیبق نیا نایم رد یماظن رنھ دوجو زا ناشن و هدش ھتخاس ییابیز ھب ھک تشاد دوجو

 .تشاد

 

 تسگا ١٧

 ھن و دوب هایگ ھن ھک ییاج ،داد روبع یگیر یاھنابایب نایم زا ار ام ھنابش ییامیپھار کی

 ریسم .دندرکیم ھقردب ار ام اھنمکرت ھکنآ اب ،میدرک مگ ار بسانم هداج راب نیدنچ ام .بآ

 ندیسر زا شیپ .تسا دعاسمان اھیراگ یارب و دوب هدننک ھتسخ رایسب قیمع گیر لیلد ھب

 رد ھک دریگ تروص ابیز یلاوتم یاھاتسور قیرط زا ام ریسم میدرک داھنشیپ ومآ رانک ھب

 بعشنم و دولآلگ بآ یاھرھن قیرط زا یرایبآ .دشیم هدید زبس طاقن و تخرد یدادعت نآ

 .دشیم نیمات ھناخدور زا

 

 نآ مظعا شخب ھک میدش ناسارخ ورملق دراو کیتیب مان ھب یقیاق اب ومآ زا روبع زا سپ

 .دوب هدیشوپ اھھتب اب ھک میدرک فقوت یلحاس رانک .تسا هاش یلع حتف ییاور نامرف ریز

 یلصا نایرج قمع .دندرکیم روبع نآ زا قیاق ھس ھک تشاد دوجو ھخاش ھس ھناخدور رد
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 ،ومآ یور رب یلپ ،اراخب ھب ھلمح ماگنھ هاشردان .دوب موتاف مینوراھچ ،یریگهزادنا اب

 ھک ینھآ یاھریجنز .تخاس ،رھش نآ برغ ییامیپھار ود رد ،فیلک مان ھب یلحم کیدزن

 نیا رد .دنا میخض رایسب اھنآ .دراد رارق اراخب رابنا رد زونھ ،دوب ھتفر راک ھب نآ رد

 ربارب ود ،فرب نامز رد اما .تسا یفاک ھناخدور یور رب لپ لیکشت یارب قیاق ٣٠ لصف

 .دنراد راک ھب یدایز تردق ھک دوشیم وراپ درم ود طسوت قیاق رھ .تسا زاین دادعت نیا

 ییافرژمک اھاج زا یرایسب رد دنچ رھ ،دننکیم روبع ھناخدور زا زور رد راب راھچ اھنآ

 تدم ھب هوکشاب ھناخدور نیا ھک  هدوب دیدش یردق ھب اجنیا رد ھتشذگ ناتسمز .دراد دوجو

 .دندرکیم روبع نآ خی یور اھناوراک ھمھ و دوب هدز خی هام ھس

 

 تسگا ١٨

 نایم رد ام ریسم .میدیسر یلیام ٩ ھلصاف رد ،وجراچ ھب پچ لحاس ندرک لابند زا سپ

 بعشنم یاھرابیوج .تشاد دادتما ییانیب زرم ات ھک تشاد رارق سوسالسا یعیبط ناھایگ

 راوج ،دوب یراج زیت و دنت رایسب ،نانکاس تورث شیازفا و عرازم یگنشت عفر یارب ھک

 میتشذگ کچوک یبوچ یاھلپ و دایز یاھرھن یور زا .دوب ھتخاس ریذپلد رایسب ار ھناخدور

 .دندوب نازرل و کانرطخ رایسب اھرتش یارب ھک

 

 تسگا ٢٠ و ١٩

 .مینک یرادیرخ دوخ هدنیآ رفس یارب یھقوذآ و هدومن تحارتسا یمک ات میدنام وجراچ رد

 دیلوت مشیربا ھک تشاد دوجو ناکد دنچ طقف اما ،متفر رازاب ھب دوخ یواکجنک یاضرا یارب

 لیم لامک اب نم و دش راذگرب یرازاب ھبنشود زور .دندوب یدوھی ھمھ ناناگرزاب .دندرکیم

 ھک مدرک ناھنپ ار میاھوم و مدناشوپ یگیبزوا دننام ار مدوخ .مداتفا هار ھب نآ ندید یارب

 ھک ھک مدید ار یمرتحم درم .تسا ناتسکرت رد توافتم مدرم ییاسانش یارب ھمالع ھناگی

 کی ،تبحص یکدنا زا سپ و »مکیلع مالس الم وا« :دز ادص ارم و دوب ھتسشن یناکد رد

 یھاوخرذع نتفریذپن تباب .مشونب ھک تساوخ نم زا و دروآ ریش اب هدناشوج یاچ ناجنف
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 یرامیب دیدشت ثعاب تسا نکمم یاچ ندیشون و مدش بت راچد بشید ھک متفگ وا ھب و مدرک

 .»دییوگیم تسرد امش ،بوخ رایسب« :داد خساپ وا .دوش نم

 

 ھناد یرادقم نم .دنکیم دیلوت یصاخ هزم اب و دیدج عون زا هزوبرخ یدایز رادقم وجراچ

 یھفایق ھک دوب هایس یاھهالک اب اھنمکرت زا رپ رازاب .مربب دنھ ھب مدوخ اب ات مدرک ھیھت

 .دنتشاد یشحو

 

 رھش نیا .دنکیم تموکح نآ رب رھش نآ یاورنامرف و دنیوگ اراخب یبرغ زرم ار وجراچ

 ھطاحا گرزب رایسب قدنخ کی طسوت ھک تسا هوکشاب یلگ ھعلق یاراد اما ،تسا کچوک

 دنا ھنکس زا یلاخ اھنآ رتشیب اما ،تسا رازھ ود دودح ھعلق نیا یاھھناخ دادعت .تسا هدش

 .دناهدش ھتخاس )سناب( سوبماب و لگ زا اھنامتخاس مامت .دنا هدیتفا نیمز ھب ابیرقت و

 .دنتسین مکحتسم اھراوید .دنوشیم ھضرع روفو ھب اھھناخدارز و یمومع یاھرابنا

 .تسا تخبدب و ریقف ناگداپ .دنراد رارق اھراوید دادتما رد نمشد رب کیلش یاھروتوم

 

 تسگا ٢١

 یاھپسا ندید اب ام .میتشذگ دنمتورث ھقطنم کی زا و میدرک کرت ار وجراچ تشاچ زا سپ

 دنچ زا .میدش مرگرس ،دندشیم هدافتسا عرازم یرایبآ و تشک یارب )رن واگ یاج ھب( ھک

 لوچ ای بآیب ناکم رد ام .میداتفا کشخ و لماک تشد کی ناھد رد سپس و میتشذگ رھن

 .میدرک فقوت یلیام ٩ ھلصاف رد

 

 هدوبر ار اھنآ اھنمکرت ھک میدش وربور تخبدب رفن تفھ اب یقافتا ھنوگ ھب نامریسم رد

 شیر ھیقب و دندوب ابیز و ناوج نارسپ اھنآ رفن ود .دندربیم رازاب ھب شورف یارب و دندوب

 شفک نودب و هدایپ یاپ اب ھک دندرک راداو ملاظ یاھنمکرت ار ناگراچیب نیا .دنتشاد زارد

 هدش ھتسب مھ اب یزارد ینھآ ریجنز اب اھنآ ندرگ و تسد .دنورب هار نیشتآ نابایب نینچ رد

 ھب و دندرکیم ھیرگ اھنآ .دوب زاسرسدرد و نیگنس رایسب اھنآ ھنھرب ندرگ یارب ھک دوب
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 ناش ملاظ ناگدننار ھکیلاح رد ،دندوب هدش ھتسخ یگنشت و یگنسرگ زا ھک دیسریم رظن

 ھب اھنآ .دندوب سراپ رد یلحم ،نایاق نکاس و ھعیش اھنآ .دندوب رک اھنآ سامتلا ربارب رد

 یمک ھک داد اھنآ ھب یهزوبرخ زنرب یاقآ .دنتخیر کشا لیس نامزمھ و دندرک مالس ام

 بلق ھک مدرک رکف نیا ھب نم و دوب یکانتشحو هرظنم اعقاو .درک فرطرب ار اھنآ یگنشت

 .تسا تخس ردقچ اھنمکرت

 

 ھب .منکیم راختفا ،تسا یگدرب نمشد ھک سیلگنا تلود نیناوق و موسر و بادآ ھب نم

 دھاوخ مکاح روشک نیا رد ار رکفنشور تلم یدوز ھب مدرم یگدرب ،نم ریقح یهدیقع

 میظنت دبتسم کی هدارا ساسارب و درادن یمعط دادبتسا زج یزیچ نآ نیناوق ھک ییاج ،درک

 .تسا هدش

 

 تسگا ٢٢

 ناکم ات ھک دنداد عالطا نم ھب و میدنارذگ یگیر نابایب کی زا رفس رد ار بش مامت ام

 لوچ کی رد و میدیدن هداج رد بآ هرطق کی یتح .تشاد دھاوخ ھمادا ورم مانب یناتساب

 بآ ھک دوب یمیدق فقسم هاچ کی اجنیا رد .میدز رداچ یلیام ١٨ ھلصاف رد لوارق مان ھب

 تخوس یارب اھنآ بوچ .دندش رھاظ فرط رھ زا وھاج یاھتخرد .تشادن یدایز نیریش

  .دوشیم هدافتسا

 

 تسگا ٢٣

 .دشیمن هدید یتخرد چیھ ھک ییاج ،تفای ھمادا ریاب یارحص نایم رد ھنابش ام ییامیپھار

 دندرکیم عطق ار رگیدکی ھک یگیر یاھرخص ،دوب دب رایسب هراچیب تاناویح یارب هداج

 رظن ھب ابیز رایسب ھک تشاد دوجو یدایز یعیبط یگیر یاھقات .تشاد رود زا ابیز رھاظ

 یوناز ات اھاج یضعب رد ھک دوب رحب لحاس ھیبش ،مدش علطم ،اھگیر و دندیسریم

 ار ینمکرت دیاب یناوراک رھ باسح نیا اب و تسین صخشم هار .دیسریم ام یاھرتش

 رد .دنوریم اھهراتس کمک ھب یریسم رد هابتشا نودب و بش یکیرات رد ھک دریگب امنھار
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 میتشذگ یدنلب رایسب رانم زا هداج رد .میدرک فقوت یلیام هد ھلصاف رد اوقلیب مان ھب لوچ کی

 یراج مغامد زا نوخ یرادقم زور یمرگ لیلد ھب ھک ییاج ،دوب روھشم رانم ھتل مان ھب ھک

 .دش

 

 تسگا ٢۴

 ھک ییاج ،میدرک تکرح یگیر نابایب کی رد و میداد ھمادا ار دوخ تکرح بش ھمین دودح

 و میدوب نمکرت یشحو داژن نایم رد نونکا ام و دوب بآیب هار مامت .میدیدن هدنرپ کی یتح

 یزپشآ یاھگید ام .مینک طایتحا دوخ یعقاو تیصخش ندرک ناھنپ رد ھک میدوب فظوم

 ھنھک و کشخ یاھکاروخ ھب و دمآیم بیجع یلیخ ناشرظن ھب ھک میدرک ناھنپ ار نام

 دوجو بآ دوبمک ھک میداتسیا ،یلیام ١٨ ،لوچ کی رد ام .درک دب ار ملاح ھک میدرک افتکا

  .تشاد

 

 تسگا ٢۵

 بآ هاچ ھس یواح ھک دناسر بآریس مان ھب یتشد ھب ار ام بش رد یلیام ١٨ ییامیپھار

 فلت یگنشت زا دیاش ھک میدید ار هدرم یرتش ود هار رد .دوب زورید لثم ریسم .دوب روش

 .دندوب هدش

 

 تسگا ٢۶

 دوخ ریسم رد .دیسریم رظن ھب زیخلصاح ھک میدرک رفس راومھ نیمز یور رب بش ام

 ھلصاف رد وخزوا ھب تعاس ٨ زا سپ و تشاد یلمحت لباق بآ ھک میتشذگ یھاچ رانک زا

 ام ھب و دندمآ ام ناوراک ندید ھب ھک تشاد دوجو نمکرت ھمیخ ود .میدیسر یلیام ١٨

 .دندیدنخ

 

 تسگا ٢٧
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 یاھاتسور طسوت ھک دوب یاھهاچ نیب ام هداج .میدرک رفس راومھ نیمز کی یور ھنابش ام

 تسار تمس رد .دنتشادن کاخ و ھناریو یھوبنا زا زج ھب یزیچ و دوب هدش ھطاحا رادراوید

 ھمیخ ۶٠ دودح اجنیا .یلیام ١۶ ھلصاف رد و خرھاش مان ھب یلحم رد ،میدز رداچ ورم دور

 یاھھچب اب اھنمکرت ھمھ .دنتشاد ییابیز رھاظ و دندوب بترم ھک تشاد دوجو اھنمکرت

 شخب نیا .میدرک ناھنپ نامدوخ یاھرتش هواجک رد ار دوخ ام اما ،دندمآ ھلفاق ندید ھب ناش

 ریز قباس .تسا هدوب تیعمجرپ رایسب رھش ینامز ھک تسا فورعم ورم مان ھب روشک

 مکاح ،اراخب فعض اما .دوشیم هرادا اراخب طسوت اریخا و تشاد رارق سراپ تیمکاح

 ورم نانکاس نیلوا .دوب هدرک توعد یناتساب ناکم نآ یھدنامرف و ھلمح ھب ار هویخ یشحو

 .دننکیم یگدنز اراخب رد الاح ھک دندوب اھشابلزق ھمھ

 

 یھجوت یب رثا رد ،دناهدرک ھطاحا اھنمکرت ددعتم یاھرداچ ار نآ فارطا ھک ورم رھش

 .تسا هدش ناریو رھش ینونک مکاح

 

 تسگا ٢٨

 اب ھک دنتفرگ ضراوع ناناگرزاب زا و دندمآ هویخ کرمگ نارومام اجنیا :میدنام خرھاش رد

 اھنآ .دوب ھیپور ٢۶۵ شزرا ھب ییالاک لباقم رد الط کی ای ھیپور مین و شش لیم لامک

 یاھراب ھن و دننکیم یسررب ار الاک ھن اریز ،دنا هداس رایسب دوخ نیناوق یتح و وجتسج رد

 .دنتفرگ ،دنداد اھنآ ھب ھچنآ و دندرک رواب ،دنتفگ ناناگرزاب ھچنآ ھب اھنآ .دنرامشیم ار رتش

 ناییاپورا نمشد اھنآ اریز ،مینک ناھنپ اھنآ مشچ زا ار دوخ ھک دنتفگ ام ھب نام ناھارمھ

 .دنوشیم مورحم دوخ ناج یتح و لاوما زا نارفاسم بلغا هویخ ورملق رد .دنا

 

 تسگا ٢٩

 ام مشچ ات اھنمکرت یاھھبلک .میتشذگ ینغ نیمز یور زا و میداتفا هار ھب دوز حبص ام 

 ،مدنگ اھنآ تالوصحم .دنراکیمن دوخ یاھزاین زا رتشیب اھنآ .تشاد دوجو ،داد راک

 یتح و اھنآ سابل .دنا تماق شوخ و ابیز رایسب ناش نانز .تسا هریغو هزوبرخ ،یراوج
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 لحاس رد ام .دوب هدوزفا اھنآ ییابیز رب ،دوب ییاپورا یاھمناخ ھباشم ھک ناش یاھهالک

 چیھ اریز ،مینک ادیپ روبع یارب ییاج میتشاد راظتنا و میتفر الاب رایسب ھناخدور تسار

 یاھھلگ ھک تشاد رارف یزبس یاھھتب نامریسم رد .تشادن دوجو ھناخدور یور یقیاق

 رد ،دندوب هدرب اھنآ ناگدننار .دنا ھیذغت لاح رد ھک میدید اھنآ رد ار دنفسوگ و پسا ،رتش

 .دندربیم جنر یگنشتو یگنسرگ زا و دندوب ھتخوس باتفآ

 

 ھیذغت یدایز تقد اب و دناشوپیم ار ھقطنم نیا هرھچ شوھ اب یاھپسا زا یبوخ داژن

 .میداد انش نایرج زا ار نام یاھپسا و میتشذگ ھناخدور زا رتش رب راوس تشاچ .دنوشیم

 رد اما ،تسین عیرس .درک روبع کچوک قیاق ود زا یلپ یور رب ناوتیم ار ھناخدور

 و دسریم ھقطنم نآ ھب ھک دراد زین ار نجت دور مان بآ نیا .تسا قیمع طاقن زا یرایسب

 زا یلگنج ھک میدرک فقوت )یلیام ١٣ ھلصاف رد( پچ لحاس رد ام .دزیر یم ومآ ھب سپس

 .دراد وھاج ناتخرد

 

 تسگا ٣٠

 :دش هدیدنسپ مک مک ام ریسم .میتشذگ لگنج کی زا و میدرک لابند ار ورم دور پچ لحاس

 ھک دوب اھنمکرت یاھرداچ و زبس تالوصحم ھب نیزم ھک میتشذگ قنور رپ یریسم زا

 ھناخدور زا ھک یبآ یاھرابیوج .دوب رمثم ،دندوب انشآ اب ھک یراک و تشک رد ناش تامحز

 لباق دادعت یاراد اما ،دنرادن یدایز لوپ اھنمکرت .درکیم ینغ ار عرازم ،دشیم بعشنم

 یم جنگ ار اھنآ ھک دنا یوق یاھرتش و بوخ یاھپسا ،)دنفسوگ( قاچ یاھھبمد ھجوت

 .دراد اپراھچ ٣٠٠ ای ٢٠٠ دودح هداوناخ رھ :دنمان

 

 یشحو یاھنمکرت زا یھوبنا هرصاحم رد ھک ییاج ،میدیسر یلیام ١۶ ھلصاف رد ورم ھب

 ھک میدرک تاقالم ار رفن ھس .دندرکیم هاگن ام ھب ریحتم نامشچ اب ھک ھک میتفرگ رارق

 زا یکی رس تشپ ھک دوب هدش هداد هزاجا وا ھب .دندربیم اراخب ھب شورف یارب ار یهدرب

 .دنک رارف ادابم ات دندوب رقتسم فرط رھ رد رگید رفن ود .دوش پسا رب راوس اھنمکرت



 149 

 

 تسگا ٣١

 گرزب و کشخ هاچ ود زا دوخ ریسم رد و میتفرگ رس زا ار سخرس تمس ھب دوخ رفس

 رارق ابیز هزاس کی برد ولج اھنآ زا یکی .دوب هدرک رفح ناخ هللادبع ھک میتشذگ هدیشوپ

 تفریم نامگ ھک دوب هداتفا نیمز یور هدش ھکت ود یدرم دسج .دوب لاوز ھب ور ھک تشاد

 ھب شبحاص حالس و پسا اب و هدش ھتشک باوخ رد شمالغ طسوت الامتحا ھک دشاب ینمکرت

 .دشاب هدرک رارف شروشک

  

 راب بآ ار رتش ود نام هاگتسیا نیرخآ رد ام .دوب تافاثک زا رپ ھک میدید هاچ ٩ هار رد

 لوچ کی رد .مینک فرطرب ار دوخ یگنشت کشخ یارحص نیا رد اھنآ اب ھک میدوب هدرک

 .میدرک فقوت یلیام ١٨ ھلصاف رد غاب ھچب مان ھب

 

 ربمتپس ١

 چیھ :میداد ھمدادا رادراخ و گرزب یاھھتب زا یلگنج نایم زا دوخ ییامیپھار ھب ھنابش

 میتشاد دھشم یاھهوک زا هوکشاب یهرظنم پچ تمس رد .میدیدن شوگرخ ود زج ھب یناویح

 .مینزب رداچ ھک ییاج ھن و دوب هداج رد بآ ھن .دوب اتسار نیمھ رد ھک بارس نانچمھ و

 .تشاد ھلصاف ام هاگتسیا نیرخآ اب لیام ٢٢ ھک میدرک فقوت کشخ تشد رد

 

  ربمتپس ٢

 تاناویح ھب اجنآ رد و دناسر سخرس ھب ار ام یلیام ٢٨ ای ھتعاس ١٣ ییامیپھار کی

 ھس و میدش ھجاوم یکشخ هاچ اب هار رد .دنتشادن بآ دوب زور ود ھک میداد بآ دوخ هراچیب

 ھب .دنتشاد ییابیز نراقت اھنآ یاھپسا .دوب ناش تسد رد هزین ھک پسا رب راوس دزد

 ای ریسا چیھ دنتسناوتن نوچ ،دنا ھتشگرب سراپ زرم زا دیمون و هزات ھک دنتفگ نام یامنھار

 راھچ ھک دندوب رفن ٧ زا لکشتم اھنآ یھتسد ھک دنتفگ نانچمھ اھنآ .دنروآ تسد ھب هدرب

 راھچ هرابود بش .دندرک رارف یتخس اب اھنآ و دندش ریگتسد ناشابلزق ھلمح رد اھنآ رفن
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 اھنآ یوگتفگ هویش و ھصرع .دندوب ھتشگرب دھشم زا ریگلد لکش نامھ ھب ھک میدید ار دزد

 .دندوب اھنامالا ھک دادیم ناشن ام یھتسد اب

 

 ھب ھک یلاح رد ،دوب تشد یور رب سپس و رکشین یاھتشک نایم رد یتفاسم ات ام هداج

 .میدمآیم دورف تسپ رایسب یھقطنم یوس

 

 ربمتپس ۴ و ٣

 ھک دننکیم یگدنز نآ رد یاھنمکرت و تسا گرزب رایسب ناکم ھک میدنام سخرس رد

 تئیھ اھنآ .دھشم مکاح عبات تردن ھب و دنا هویخ مکاح عبات هاگھگ اھنآ .دنا لقتسم نونکا

 ساسارب ھک دنا هداد تیاضر و دناهدرک باختنا دوخ نایم زا ار رفن ١٢ زا لکشتم یھفصنم

 دنمان یم لاقسقا ار اھنآ .دوش ارجا اھنآ مان ھب دیاب تلادع و دنوش یربھر اھنآ ھیصوت

 لکش ھب ھک دراد دوجو یمک رایسب یاھھناخ .تسا »شیر هرقن« یانعم ھب یکرت رد ھک

 لخاد ھک دنراد بوخ ین زا کچوک یاھرداچ اھنمکرت .دناهدش ھتخاس لگ زا و مظنمان

 دادعت و دنراد دادتما عیسو تشد کی رد اھنآ .تسا هدش نیئزت یمشیربا یاھلگ اب ھب اھنآ

 ھب ،دنزاسیم مھ لباقم ار دوخ یاھرداچ یاھرد اھنمکرت .تسا رفن رازھ ٣ دودح اھنآ

 کی و یدوھی ۵٠ یاراد سخرس .تسا زاب نادیم کی اھنآ نیب رد الومعم ھک انعم نیا

 دادعت ھک دراد دوجو شابلزق مالغ ١۵٠٠ دودح .دنا لوغشم دمآ و تفر رد ھک تسا ودنھ

 رازھ زا مک ھک( نازینک ییابیز .دناهدش هدیشک ریجنز ھب ناراکتیانج دننام اھنآ زا یدایز

 .دھدیم رارق ناش نانامھم و اھنمکرت تنوشخ ضرعم رد ار اھنآ )دنتسین رفن

١٩۴ 

 نیمز یور رب اھنآ زا یکی و دناهدش انب ییابیز ھب ھک تسا یلگ ھعلق ود یاراد سخرس

 کی ربارب رد یتح اھنآ اما ،دتسرفیم راوس رازھ ۴ گنج نامز رد .دراد رارق ییالابرس

 طسوت غلبم فلو یاقآ .دنرادن یگرزب پوت چیھ اھنآ .دنریگیمن یعضوم چیھ ،ریقح نمشد

 رد شدوخ ھکنانچ ،دش دازآ زور ود زا سپ یشزرا یب تلع ھب و دش ریسا سخرس مدرم

 .تفگ ام یارب لباک
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 ربمتپس ٧ ات ۵

 رد ام ناوراک ،دنددوب ھتفر دھشم ھموح ھب ھلمح یارب اریخا ھک ینامالا ٧٠٠ سرت زا

 .درکیم رکف سوساج ار ام ھک میدیسرت نمکرت کی زا زین اجنیا رد .درک فقوت سخرس

 یتح ای نتشون زا و میدرک ناھنپ ار نام یاھذغاک ام .دش یضار یکچوک ھیدھ اب اما

 .میدیشک تسد رگیدکی اب ندرک تبحص

 

 ھشیمھ ھک تسا هدمآرد سخرس یاھنآمالا تراسا ھب تارھ هار رد سراپ ریفس ھک میدینش

 دروم اما ،دوب هدش ینادنز یرداچ رد ناینادنز ریاس دننام وا .دننکیم تراغ هار نآ رد

 ریفس یتح دندرک تارج ھک تساھنمکرت ھیحور هدنھد ناشن نیا .دوب ھتفرگن رارق رازآ

 روضح دھشم رد یرکشل سار رد ازریم سابع ھک یلاح رد ،دنزاس ریسا زین ار سراپ

 .تشاد

 

 ربمتپس ٩ و ٨

 فیح .دوب مالغ ١١۵ اھنآ میانغ :دھشم زا اھنامالا تشگزاب رظتنم و میدوب سخرس رد ام

 فیعض ھیحور نیا .دنتشادن سابل یتح اھنآ زا یخرب ھک دوب یهراچیب یاھھچب دایرف زا ام

 ھک یناسک ،دوشیمن اھنمکرت ھناملاظ ھیور نیا عنام ھک دھدیم ناشن یسراپ یاورنامرف

 .دندرگیم رب تیفاعم اب ھشیمھ و دننکیم ھلمح دھشم ورملق بلق رد رفس زور دنچ زا سپ

 

 ھتخانش ھکنیا سرت زا ام و دش یدزد بش ،دوب وا دایز ھقالع دروم ھک زنرب یاقآ رطاق

 .میدرک رظنفرص لاقسقا ھب تیاکش زا ،میوشن

 

 ربمتپس ١٠

 راوج رد ھک دندمآ یترایز ربق رس رب ھک میدش تحاران یناگدرب یاھدایرف ندینش زا ام

 اھناسنا ،هودنا و مغ .دندرک تمحر تساوخرد دوخ یدازآ یارب وا زا و دوب ام هاگرارق
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 ار اھنآ دناوتیمن زگرھ ھک یهدرم دسج ھب ندش لسوتم یاج ھب ھنرگ و دزاسیم قمحا ار

 .دندرکیم وجتسج رارف یارب یھار ،دزاس دازآ

 

 رب ار شرسمھ و بابرا ،ھتفای یبسانم تصرف ھک یمالغ ،سخرس ھب ام دورو زا شیپ

 .تسا هدرک رارف دھشم ھب بش ھمین و هدش راوس یدنمشوھ پسا رب ھتشک باوخ رتسب یور

 تدش اب اھنآ اب و دننک طایتحا دوخ نامالغ ھب تبسن اھنمکرت ھمھ ھک هدش ثعاب ربخ نیا

 .دنیامن راتفر

 

 ربمتپس ١١

 رد بآیب نابایب کی رد و مدرک یط ار یعیسو تشد ،میدرک تکرح سخرس زا دوز حبص

 ات ار ام ات دندش قلحم ام ھب سخرس نادرم زا یهدع بش .میدرک فقوت یلیام ٢٠ ھلصاف

 نادزد .دنناسرب ،دراد رارق سراپ و ناسارخ نیب ھک یدنلب یاھھوک ھتشر ،نارادزوم دنبرد

 .دننکیم ھلمح اھنآوراک رب ناھگان و دننکیم ناھنپ هوک نیا یاھهرفح رد ار دوخ امومع

 و دندرک رپ ار دوخ یاھھحلسا یھثداح نینچ زا تظفاحم یارب ھلفاق یاضعا ھمھ

 رھن کشخ رتسب زا .میتخادرپ رفس ھب ام بیترت نیا ھب و دندروآ نوریب ار دوخ یاھریشمش

 یرایبآ ار دھشم یاھھوک ھنماد و دزیخ یم رب تارھ زا راھب لصف رد ھک میتشذگ یگرزب

 .دنوشیم هدافتسا تخوس ناونع ھب ھک دنناشوپ یم ار نیمز وھاج ناھایگ .دنکیم

 

 ربمتپس ١٢

 عافترا ھب اھفلع نآ رد ھک درک تیادھ یفافش و بوخ یھناخدور ھب ار ام ھنابش ییامیپھار

 .میتفر الاب نارادزوم یاھھوک ھنماد زا .دندوب هدرک هدشر تف ۶

 

 یاھهزیرگنس نآ رد ھک میتشذگ یزبسرس یاھهرد نایم زا ،دوب ریذپلد رایسب ام ریسم

 هدوب نایسراپ رایتخا رد البق ھک دراد دوجو یھعلق دنبرد ھنماد رد .تشاد دوجو گنراگنر

 نآ راوج رد ابیز غاب .تسا هدش هدوسرف اھنمکرت موادم تالمح رثا رد نونکا اما ،تسا
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 .دشاب ناتسکرت کشخ قطانم زا رتراگزاس یروشک دیاب سراپ دادیم ناشن ھک دراد رارق

 نآ زا مرگ بآ ھک دراد یهراوف ،هداد ماجنا یلع ترضح ھک یهزجعم لیلد ھب نابغاب نیا

 دوجو اھنامالا ربارب رد نارفاسم تظفاحم یارب یسراپ نابھگن کی البق .دوشیم نوریب

 تسد زا ار دوخ یاھپسا و دنتفرگ رارق اھنمکرت مجاھت دروم شیپ زور دنچ اما .تشاد

 .تخیرگ دھشم ھب ،دوش ریگرد اھنآ اب تسناوتیمن نابھگن نوچ .دنداد

 

 و هدش ھطاحا اھھوک طسوت رود زا ھک یلیام ٢۶ ھلصاف رد ،میدرک فقوت زاب نادیم رد ام

 .دوب هدش ھتسارآ ابیز رابیوج کی طسوت

 

 ربمتپس ١٣

 هدش ھتسخ یکیرات زا ھک نانامھم مامت و میدرک رفس ریاب یاھھوک نایم رد ار بش مامت ام

 یلیام ٣٠ ھلصاف رد زیخلصاح یھطقن ھب .دنتشاد ار زور عولط راظتنا ینارگن اب ،دندوب

 یاھاتسور زا دوخ ریسم رد سپس و میدرک تحارتسا اجنآ رد بورغ ات ھک ییاج ،میدیسر

 .دندوب هدش ناریو اھنمکرت طسوت ھک میتشذگ

 

 تیذا و رازآ دروم اھراتات طسوت ھک دراد یمک نانکاس ابیز یاھراوید اب ییاتسور سیربیت

 اب .دنتخاس هدرب ار نآ نانکاس رثکا و دش ناریو اھنامالا طسوت شیپ یتدم .دنریگیم رارق

 :دندرک ادص اروف و دندیود ام تمس ھب کشا لیس نتخیر اب اتسور یلاھا ،ام ندش کیدزن

 رد یرگید .دشیم ایوج شرسمھ و شرسپ ،شرتخد دروم رد یکی !»مکیلع مالس ،اغآ«

 مارتحا اب میتسناوتیمن ام ھک دندوب یهدننک عناق خساپ دیما ھب ،شردپ و رھاوخ ،ردارب دروم

 .میھدب تامولعم ،دندوب ینادنز یگدرب رد ھک اھنآ طباور ھب

 

 رد ریگلد یهرد رد و دنلب یاھفلع نایم رد یکچوک رھن رانک رد یتقو ،بش ھمین دودح

 درک دنت ار دوخ تعرس ناوراک ھک میدش نارگن »نامالا« دایرف اب ناھگان ،میدوب مخ و چیپ

 ام .دندوب هاگآ رطخ زا ایوگ ،دندیزرل یم ،دندش هدناباوخ اھرتش مامت :دندش عمج مھ رود و
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 لباقم فص کی رد ام یاھراوس .میریگ رارق ھلمح دروم اھنمکرت طسوت ھک میتشاد راظتنا

 و درادن دوجو یدزد چیھ ھک میدش ھجوتم یتفگش اب ،راظتنا یمک زا سپ اما .دندش هداتسیا

 زین اھنآ و دندوب ھتشگزاب ھناخ ھب ھک دندوب یاھهداوناخ ،میدوب کوکشم اھنآ ھب ھک یدارفا

 ھلمح ای لواپچ یارب و دوب یشحو رایسب داتفا قافتا ھثداح نیا ھک یھطقن .دندیسرتیم ام زا

 یلیلد ام ،دندرکیم تراغ دھشم یکیدزن رد اریخا اھنامالا یدایز دادعت نوچ .دوب بسانم

 کی زا عافد تامدقم ھنوگچ ھک منیبب ات داد هزاجا نم ھب نیا .میتشاد رادشھ نیا یارب

 یاھھچناپت ام یھتسد زا رفن نیدنچ اریز ،دوب بلاج رایسب ھنحص .دوشیم مھارف ناوراک

 دروم اعقاو رگا ھکیروط .دنتشاد ندیگنج تعاجش نودب و دنک یاھریشمش و ردوپ نودب

 دوجوب قمحا یلامتحا نانامرھق نآ زا یدایز یادصورس و یمگردرس ،میتفرگیم رارق ھلمح

 .دمآیم

 

 ربمتپس ١۴

 ٨ تعاس ات ار اھهزاورد ھک ییاج ،دناسر دھشم سدقم رھش ھب ار ام ھنابش یرفس کی

 نامھ رد امومع ھک دراد ھمادا اھنامالا دیدش سرت لیلد ھب مسر نیا .میدید ھتسب حبص

 .دننکیم ھلمح دیشروخ عولط تاظحل

 

 ابیز سابل و لکش اھنآ ھمھ .دندمآ ناوراک زا دیدزاب یارب مدرم ،رھش ھب ام ندیسر تقو

 گیبزوا کی یارس دراو ادتبا اما .دروآ دوجوب ار دنھ مدرم ییامندوخ منھذ رد ھک دنتشاد

 ھچرگ .دوب نآ رانک رد ھک میورب یرگید غارس ھب میدش روجم یاج دوبن لیلد ھب اما ،میدش

  .دندوب نکاس نآ رد ھچراپ نارجات اما ،دندوب کچوک رایسب اھیارس

 

 دورو هزاجا ناناملسم زج سک چیھ ھک ییاج ،منک یسررب ار دھشم مامح مدرک یعس نم

 روضح یناناگرزاب نوچ ،متخادنا رظخ ھب ار دوخ تیصخش ابیرقت نم .درادن ار نآ ھب

 دنتسناوتن اھنآ ،نم سناش زا اما .دندوب کوکشم رفس رد نم ندوب یحیسم یارب ھک دنتشاد
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 اب یلام ھسیک طسوت و مدرک مامح نم .مدوب هدیشوپ ادمع ھک دنسانشب یسراپ سابل رد ارم

   .دش ملاس و کبس رایسب مندب مدرک ساسحا ھک مدش هدیلام عیرس ردق نآ وم رپ یھسیک

 

 دھشم ربتمپس ١۵

 یش ناتیپاک اب و دش یحیسم شناملسم رھوش گرم زا سپ ھک ینمرا یوناب کی ،یش وناب

 ار ام و داد ام ھب دوخ تنوکس لحم راوج رد یھناخ وا .درک توعد ار ام ،درک جاودزا

 .دوب ناچوق رد و بیاغ نامز نآ رد یش ناتیپاک .درک ییاریذپ رایسب تناتم اب

 

 شیاتس یارب نم ناوت ھمھ زا ھک میدرب تذل اضر ماما رھطم ربق ندید زا بورغ ماگنھ

 .تسا رتارف

 

 دارفا اجنآ رد .دراد رارق ترضح تسار تمس رد و تسا ریظن یب ترامع کی دجسم

 ندناوخ زامن هویش .مدرک دیلقت اھنآ زا نم و دندوب رصع زامن لوغشم و هدیشک فص یدایز

 زامن و تسا نازیوآ وناز ات ناش یاھتسد .تسا دنھ نایعیش زا توافتم الماک دارفا نیا اب

 .مدوب هدینشن دنھ رد ھک دباییم نایاپ و زاغآ »هللا یلو نع یلع نینموملاریما« مان ھب ناش

 رکیپ ھک موش یهرجح دراو ھک دش مبیصن راختفا نیا ،مدرک مامت نارگید لثم ار زامن یتقو

 کانسرت و هوکشاب رایسب رھاظ و دوب درم زا رپ ناکم .دراد رارق نآ رد ترضح نآ رھطم

 ،ماما رس رد .دیشخبیم رون ار شخب رھ ھک دوب هدش نشور یاھرتسول اب قاتا .تشاد

 .دندوب نآرق ندناوخ فورصم ھک دنتشاد رارق مرتحم و ریپ یاھدیس زا یھورگ

 

 ماگنھ .تسا هدش ھتخاس هرقن زا امامت ابیرقت ،دنا هدجس ھب فظوم مدرم ھمھ ھک یقاتا برد

 باجتسم ترضح دزن امش ترایز« :تفگ و دمآ مدزن زبس ھمامع اب یدرم ،هرجح ھب مدورو

 یکی نیا ،تفگ وا .»مناوخب ربق زا شیپ امش مان ھب ار ھمان ترایز ھک ییوگب رگا ،دوشیم

 هرجنپ دزن ارم ادتبا و مداد هرقن ھکس ای ناریق دنچ شیارب .تسا نیریاز مھم فیاظو زا

 .مسوبب ار رد رب نازیوآ لفق ھک تفگ ،دوب هدش ھتخاس هرقن و الط تاکوچ زا ھک یقاتا ،دروآ
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 ندب یور سفق ای هرجنپ یاھخاروس زا ناریاز ھک ار یلوپ ات دوشیم زاب رابود یلاس لفق

 یواح نآ .دناوخ ربق بناج راھچ رد ار ھمانترایز درم .دنروایب نوریب ،دنزادنا یم ماما

 و تشاد ماما هدزاود و موصعم هدراھچ مان و یلع دالوا رھطم حاورا رب ناوارف تاولص

 جراخ ربق زا نارگید دننام میظعت دنچ ماجنا زا سپ نم .ناش دنسپادخ حور رب ناوارف دورد

 روشک زا یدرف ناونع ھب مرح نادرم یارب ھک مدوب سناش شوخ رایسب عقاو رد .مدش

 .مدشن ھتخانش یرگید

 

 ربمتپس ٢٢ ات ١۶

 تذل گرا ای خاک ندید زا و میتفر دھشم مکاح ،ازریم ورسخ ،ناوج هدازھاش رادید ھب ام

 یگدیسوپ اما ،دراد هوکشاب رھاظ ناکم نیا .تشاد تماقا نآ رد یتنطلس هداوناخ ھک میدرب

 .تسا هدش ھطاحا قیمع لادوگ کی طسوت و تسا هداتسیا ایوق گرا .دھدیم ناشن ار یدایز

 اب ار گرا دناوتیم پوت هدزاود .دوشیم تظفاحم رھش فیعض راوید طسوت نآ تشپ

 .دراد دوجو یماظن نزاخم عاونا زا یگرزب رایسب رابنا نآ لامش شخب رد .دریگب یتحار

 رسپ ازریم ورسخ .تسا هدش داجیا اجنآ رد ییاپورا نارسفا یدنمدرخ اب دوبھب ھیحور

 تداع ندرک تبحص دنت ھب وا .تسا ھفایق شوخ رایسب یهدازھاش ،ازریم سابع کچوک

 ھب نییاپ نینس رد وا .دننادیم یتنطلس نادناخ هژیو ار نآ یسراپ ناگدازھاش ھمھ ھک دراد

 حرش ھب ھک دنک یھاوخرذع نارھت رد ھیسور ترافس لتق زا ات دش مازعا گروبزرتپ تنس

 و هدش ھتفرگ هدرب ھک ار یجرگ نز دنتفرگ میمصت یسور تئیھ نالارنژ :داتفا قافتا ریز

 زا تساوخرد یاج ھب اھنآ .دننک دازآ ،دوب هدش ھتخورف نارھت هدازفارشا زا یکی ھب

 ھتفریذپ ار مالسا وا .دنریگب روز ھب ار وا ،دیآ شیپ یتصرف یتقو دنتفرگ میمصت ،شبابرا

 ھکنآ اب .دوب هدش دنزرف دنچ بحاص وا زا ھک دوب هدرک جاودزا ھبتریلاع یدرم اب و دوب

 اھسور و نایسراپ نیب ماگنھ نیا رد .دش ریگتسد مامح هار رد ،دوب رازیب اھسور حرط زا

 زا یرایسب و دندرک یزادناریت اھسور .دندش گنج هدامآ فرط ود رھ و تفرگ رد عازن

 هاش .دندش ھتخانش رصقم ریفس لتق رد و دندش زوریپ ادعب نایسراپ اما .دنتشک ار نایسراپ
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 مدرم تنوشخ تسناوتن ،دنک یریگولج تئیھ دارفا ھب ھلمح و وھایھ زا درک شالت ھکنآ اب

 .دیامن لورتنک ار

 

 یادص و رس وا تیصخش و رھاظ ییابیز شرازگ ،ھیسور ھب ازریم ورسخ دورو ماگنھ

 ھتفگ .درک راتفر وا اب رایسب زیامت و مارتحا اب و درک تاقالم وا اب ھکلم .درک اپرب یدایز

 ار ینالوط رفس نیا ات تخادنا تمحز ھب ار وا یزیچ ھچ ،دیسرپ هدازھش زا ھک دوشیم

 ھیسور ترافس ماع لتق یارب و منیبب ار روتارپما ات ما هدمآ نم« :تفگ هدازھش .دھد ماجنا

 ،تسا هدرک ھتسخ ینالوط رفس نیا زا ار امش ھک یھلئسم« :تفگ ونابھش .»مھاوخب شزوپ

 ،نارھت لتق وفع اب وناب نآ .»تسین روتارپما ھجوت روخرد و تسا یتیمھا یب یزیچ

 تخادرپ یارب نایسراپ ھک ھیپور نویلم ٢٠٠ تخادرپ و زیربت رب ھیسور یاعدا یراذگاو

 .تشاذگ رثا رایسب ،دوب هدرک هدعو ،گنج نامز یهدھاعم نیرخآ قباطم ،ھیسور تموکح

 یارب هدازھاش ،)منادیمن ار نآ غورد ای تسار( تفگ ،داد نم ھب ار تاعالطا نیا ھک یدرم

 .تفاین ار روتارپما اب تاقالم هزاجا زور ۴٠ تدم

 

 یاھینادعمش اب اھناکد ھمھ .دندش لاحشوخ ناچوق مکحتسم ھعلق ریخست زا دھشم یلاھا

 رد .تشاد یگنشق رھاظ نآ تشپ رد یغارچ اب ھک دندش نیئزت خرس و زبس بآ زا رپ

 دای ھب ارم ھک مدرب تذل رازاب رد ییانشور ندید زا دراریج رتکد و زنرب یاقآ اب یھارمھ

 اجنآ رد و میتشذگ نییاپ نابایخ زا ام .تخادنا دنھ رد ناودنھ یصاخ نشج ،یلاوید بش

 اب مدرم طسوت سپس و دوب یزاب شتآ داوم یواح ھک میدرک ندید رمع یذغاک ریوصت زا

 :دش رجفنم ریز یاھدایرف

 

 تنس لھا و دوب دمحم ناگدیزگرب زا یکی رمع ھک یلاح رد !»تسکش رمع تاذ دب رس«

 ناشن و دوب بیجع ھنحص نیا .دنرادن داقتعا وا ھب نایسراپ ھک دننادیم ربمایپ نیشناج ار وا

 تنس لھا یاھھقرف اب ھسیاقم رد ،دننکیم یوریپ یھنابصعتم لوصا ھچ زا نایسراپ ھک داد
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 مان ھب شنامرھق داماد ھک یلاح رد ،دناهدش وا نیشناج ھک دنریذپب ار دمحم رای ھس طقف ھک

 .دوش اھر یدیمون ھناتسآ رد یلع ترضح

 

 ربمتپس ٢٣

 رد ار ازریم سابع ترضحیلعا هاگودرا یوس ھب هار و میدش جراخ دھشم زا دوز حبص

 تشد نیا رد ھک دناهدش ھطاحا یلگ یاھراوید اب اھاتسور .دوب ریذپلد ام ریسم .میتفرگ شیپ

 رد ھک دنراد رارق نارادزوم یاھھوک راوج رد اھنآ :دسریم رظن ھب نایامن رایسب عیسو

 دازآ یاوھ رد .دنا فرب زا هدیشوپ ھشیمھ اھنآ .دنراد دادتما روپاشین ات هداج فرط ود

 دودح ام رفس ھلصاف .میدرک فقوت ناخ یلقاضر ھب قلعتم مکحتسم ھعلق ،دابآریم کیدزن

 .تشاد رارق ٢٩ یور جنسامد و دوب درس رایسب بش .دوب لیام ۴٠

 

 ربمتپس ٢۴

 تامحز شاداپ نام فارطا یاھنیمز .میتشذگ یدایز ینوکسم یاھاتسور زا دوخ هار رد

 عافد یارب ناخ یلقاضر طسوت ناسارخ موسر قبط اتسور مدرم .دنا هداد ار نازرواشک

 نیمز .مرگ زور و دوب کشخ هداج .دندش راضحا سراپ هاپس لباقم رد ناچوق ھعلق زا

 اجنیا رد .میدرک باختنا یلیام ٣٢ ھلصاف رد مشچروش یاھراوید ریز رد ار دوخ رداچ

 نان ھن و دنتشاد اھپسا یارب وج ھن ھک دندرکیم یگدنز یھبلک رد ھک میدید ار رفن دنچ

 یدایز دادعت وا زا ھک میدش انشآ یدرم اب ھک میدوب سناش شوخ ام ،لاح نیا اب .ام یارب

 .میدیرخ ولاتفش

 

 ربمتپس ٢۵

 دھشم ھب یلومعم نابایب کی زا ھک میدش وربور رفن دنچ اب و میدرک ییامیپھار دوز حبص

 یسیلگنا رسفا ،یش ناتیپاک اجنآ رد و میدیسر ناچوق هاگودرا ھب تشاچ زا سپ .دنتفریم

 اب هارمھ ھک ییاج ،دننزب رداچ نم یارب داد روتسد وا .درک لابقتسا ام زا ساردم ھسسوم

 .دھدیم نم ھب مھاوخب ھک ار یزیچرھ یلاحشوخ اب ،تفگ و دمآ نم ندید ھب دراریج رتکد
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 اھرگنس و تسا مکحتسم ردقچ ناچوق ھعلق ھک تفگ و داد گنج هراب رد یدایز تامولعم وا

 نیرتھب ار وا و متشادن کش اقآ نیا یرواگنج ھیحور ھب نم .دوب ھتخاس کیدزن ردقچ ار

 .منادیم ناییاپورا مامت نیب رد راکراوس

 

 ناچوق ربمتپس ٢٨ ات ٢۶

 وا .دوش هدنارپ پوت ناھد زا یسراپ زابرس کی ھک داد روتسد ازریم سابع ترضحیلعا

 .دشیم ھتخانش یناخلیا مان ھب وا .تشاد رارق ناخ یلقاضر تمدخ رد اریخا و دوب یرارف

 وا و دمآ لحم ھب یقافتا ھنوگ ھب هدازھاش ،وا لابقا زا ،دنتشاذگ پوت ھناھد ھب ار وا یتقو

 .درک وفع ار

 

 ربمتپس ٢٩

 یارب هرظتنمریغ ییادج نیا :درک تکرح نیپسک هریحب یوس ھب تشاچ ماگنھ زنرب یاقآ

 .درک تبحص نم اب ینابرھم اب و تسشن نم رداچ رد یدایز تدم وا .دوب تخس رایسب نم

 یضار نم راتفر زا ھک تفگ وا .داد تلود ھب یمسر ھمان کی و ھمانقیدصت کی نم ھب وا

 ،مدرک یھارمھ لیام ود دودح ار وا .درک دھاوخ کمک نم ھب دناوتب ھک ییاج ات و تسا

 دھاوخ لاحشوخ دنھ ھب نم ملاس دورو ربخ ندینش زا ھک تفگ و درشف ار متسد وا ھک ییاج

 .»شاب تدوخ بقارم ،لال نھوم ،رادھگن ادخ« :تفگ وا .دش

 

 ھب ،دراد رارق ازریم سابع تمدخ رد ھک یدنلوپ یاقآ کی ،یکسوروب یاقآ یارمھ نم

 هدید اھییاپورا نایم رد ھک تسا عاجش و رکتبم ،روسج رسفا کی وا .متشگرب دوخ یاج

 .]دش ھتشک تارھ رد اقآ نیا[ ما

 

 نازابرس زا رپ ھک متفر ناچوق ھعلق یوس ھب یسراپ نایاقآ زا یکی اب یھارمھ رد نم

 :دوب ادیوھ اج ھمھ رد یتخبدب اما .تشادن دوجو نآ رد یھجوت لباق یزیچ چیھ .دوب یسور

 .دوب ناناگرزاب یگژیو ایلوخیلام و درگ زا رپ اھناکد
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 ھعلق نیا تفرگ میمصت هاش یلع حتف .تسا فورعم هاشردان لتق رطاخ ھب ناچوق ای ناشوبخ

 .تشگرب ھنادیمون اما ،دمآ شترا کی سار رد وا .دنک ریخست ار

 

 ربمتپس ٣٠

 و میدرک جک هزوریف نداعم یوس ھب ار دوخ ریسم یش یاقآ یارمھ ،زور روھظ زا سپ

 یرامش زا هداج رد .میدیسر نادیم ناطلس ھب لیام ٣٢ یط اب باتفآ بورغ زا شیپ

 .دوشیم هرادا یناخلیا طسوت و دراد مان ناتسدرک ھقطنم نیا .میتشذگ دنمتورث یاھاتسور

 ناکم دھدیم ناشن ھک دمآرد نایسراپ فرصت ھب هرصاحم هام کی زا سپ نادیم ناطلس

 تدش ھب ناییاتسور .دنا ھقبطود اھھناخ .دناهدش ناریو نونکا اھراوید .تسا هدوب مکحتسم

  .دندرک مھارف ام یارب ار زاین دروم لیاسو عاونا اھنآ ،لاح نیا اب .دنا مولظم و ریقف

 

 ربوتکا ١

 .تسا عقاو دنلب نیمز رب ھک دناسر ندعم مان ھب یهدکھد ھب ار ام یلیام ٢٠ ییامیپھار

 شوگ ھب نآ رد نالبلب نیریش یاون و تسا ھتفرگ ارف هویم یابیز یاھغاب ار نآ فارطا

 ام زا دایز تافیرشت اب .دنا دنھ مدرم زا رت شوپ شوخ و رت ندمتم هدکھد مدرم .دسریم

 تحار ام .دوب هدش نیزم سیفن یاھ شرف اب ھک دنداد ام یارب ار یھناخ و دندرک ییاریذپ

 ھک میتشذگ یدایز یاھاتسور زا هار رد .میدش ییاریذپ فیطل یاھاذغ اب و میدرک تحارتسا

 .دندرک ھیدھ ام ھب هزمشوخ نان و ریش و هزوبرخ مدرم

 

 ربوتکا ٢

 ود رد یھوک بیش رد ھک میداتفا هار ھب هزوریف نداعم یسررب یارب و میدنام ندعم رد

 .دراد رارق اتسور یلیام
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 ھک میدیسر یراغ ھناھد ھب ماجنارس .دوب یناھگان رایسب دورف اما ،میتفای یجیردت ار دوعص

 دورف گنس و ھلابز هوبنا نایم رد و میدش نآ دراو .دوب هدش رفح اھرھوگ جارختسا یارب

 راغ زا یهرظنم ،دش ادیپ رون یتقو اما .مینک ادیپ ار دوخ هار میتسناوتن رگید ھکنیا ات میدمآ

 رظن ھب ھک دوب هدش لیکشت هایس گنس گرزب تاعطق زا نآ فقس ھک میتشاد ار ینیمزریز

 .تسا ام اب دروخرب و طوقس هدامآ دیسریم

 

 رھاظ کیراب رایسب یاھزرد رد اھاج یضعب رد .دوبن دایز ندعم نیا رد هزوریف رشق

 تسا نھآ یواح اھگنس رتشیب شخب و تسا طولخم هزوریف اب یفلتخم یندعم داوم .دشیم

 .دزیم قرب ،دشیم ھتسکش یتقو ھک

 

 رادبیش هوک زا – میتفر رگید یاھھنومن ندید ھب ،ندعم نیا رد اھھنومن یروآعمج زا سپ

 نداعم زا ھک میتشذگ یاھھلابز هوبنا یور زا .میدمآ دورف یهرد نورد ھب سپس و میتفر الاب

 ھب ارم نآ رھاظ ھک میدش دنلب فقس اب گرزب قاتا دراو سپس .دندوب هدش باترپ نوریب ھب

 و دوب ناوارف هزوریف اجنیا رد .تخادنا »یبرع یاھبش یاھیمرگرس« یاھناتساد دای

 رد .تشاد ھمادا روگنا یاھھشوخ دننام یاھھکل ای اھگر تروص ھب اھراوید دادتما رد

 ناشخدب زا ھک تسا یدروجال ھیبش ،دشیم هدید یفیرظ رایسب یاھگنر راغ نیا فقس

 و دنت یهزم و دوب سم راگنز نوھرم یبآ گنر نیا .دوشیم رداص ھیسور ھب و دیآیم

 نینچمھ ام .دشخبیم ابیز گنر هزوریف یاھنیگن ھب ھک دشاب سم نیمھ دیاش :تشاد یدیسا

 .دوب درگوگ/رفلس ھیبش ھک میدرک فشک ار یگنر درز هدام و جاز

 

 یرافح ھنیزھ ای تمحز ھب ھکنیا یاج ھب ندعم مدرم .دنکیمن راک ھک تسا یتدم ندعم نیا

 شاداپ تسا نکمم ھک دننکیم هدنسب میدق تاعطق نایم رد وجتسج ھب ،دنزادرپب دیدج یاھ

 هدش رفح هزوریف یارب ھک میدرک دیدزاب رگید یاھاج یرایسب زا ام .دھدب ار اھنآ تامحز

 جارختسا ار یتمیق یاھگنس نآ رد نارگراک ھک میدیسر یندعم ھب ماجنارس و دندوب

 .دشیم ھتفرگ هدیدان و ھتسکش اھهزوریف زا یرایسب .دوب نشخ رایسب تایلمع .دندرکیم
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 رفح نایچ ندعم یخرب طسوت ھتشذگ یاھنامز رد ھک دشیم تفای هزوریف زا یاھھکت اھنت

 گنس ھک یدراوم و دشیم شیامزآ نارگراک طسوت ندروآ نوریب زا سپ ھک دوب هدش

 اب اجنآ رد و دشیم هدرب یبآ رھن ھب نارطاق ای نارگراک تشپ رد و دشیم ادج ،تشاد

 تالوضف و دشیم نایامن هزوریف یبآ گنر ھک تعاس دنچ زا سپ .دشیم ھتسش نداد شلام

 و دندرکیم ادج ار دنتشاد شزرا ھک ینیگن یاھھکت ،دندیخرچ یم راب راب ھک اھھلابز ای

 ھب لوصحم :میدرکن هدھاشم نآ رد یدایز شزرا ام .دنتشاذگ یم ھنھک شفک کی لخاد

 ،دوشیم هداد لقیص یمک و تسا نآ یواح ھک یگنس زا یتقو اما ،دوب زیچان یلک روط

 .دوشیم اھنآ بیصن یدایز دوس

 

 وزرآ و دننکیم تداسح اھھبیرغ ھب ھک تسا ندعم یاتسور یلاھا راصحنا رد نداعم نیا

 لماک شزرا و تسا فیعض و مک اھنآ راک لیاسو .دنراد ھگن دوخ یارب ار لوصحم دنراد

 تفرشیپ یولج و دزیر یم نوریب اھهرخص زا بآ یھاگ .دوشیمن ھتسناد اھنآ طسوت نداعم

 سراپ تلود تسا نکمم اپورا زا رھام نایچ ندعم و توراب یریگراک اب .دریگیم ار

 چرخ تایفشک یارب یدایز لوپ رگا ھک دنسرتیم ناکلام اما .دروآ تسد ھب یدایز دمآرد

 هاگرھ .دھد قوس نآ زا یشخب یاعدا ھب ار اھنآ ناسارخ نایلاو ای هاشداپ لخب ادابم ،دننک

 ،ھجیتن رد .دنربیم یجراخ روشک ھب بصغ میب زا ار نآ ،دوش ادیپ شزرا اب هزوریف

 ،دنا انشآ اھگنس شزرا اب زین نایچندعم .دراد دوجو دھشم رد یمک بوخ یاھهزوریف

 و دریگیم رارق اوھ و بآ تارییغت ریثات تحت ھک تسا فیطل یردق ھب اھنآ گنر اریز

 .دھدیم تسد زا ار دوخ گنر رگید زور ،دسریم رظن ھب ابیز زور کی ھک یرھوگ

 شور نیا :دنریگیم دوخ ھب یبآ و نشور ،زیر یبآ گنر ،دنوشیم ھطوغ بآ رد یتقو

 یواح یاھھتسب رد ھشیمھ تارھاوج .دوشیم ذاختا طایتحا یب نارفاسم بیرف یارب بلغا

 رد ؛دنیآیم تسد ھب یروآدوس ینز ھنامگ ھک یعقاوم رد و دنوشیم ھتخورف دب و بوخ

 اھیجراخ ھب یردق ھب نداعم نابحاص .دوشیم مامت نارادیرخ ررض ھب رگید دراوم

 زا ،میدرک ھبرجت ام ھک ھنوگ نآ ،دسرب ناکم نآ ھب دھاوخب سک رھ ھک دننکیم تداسح

 .دننکیم رارف دوخ یاھاتسور
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 ھک دوشیم ماجنا کچوک خرچ کی ھلیسو ھب راک نیا .تسا هداس رایسب هزوریف شرب هوحن

 یفاک هزادنا ھب ات دننکیم راک گنس یور رگید تسد اب و دوشیم هدناخرچ تسد کی اب

 شورف یارب و دوشیم یدنببآ موم اب کچوک بوچ کی یاھتنا رد سپس .دوش هداد لقیص

  .دریگیم رارق دید ضرعم رد

 

 ربوتکا ٣

 ھب دنمتورث یاتسور نیدنچ زا نتشذگ اب و میتفرگ تصخر ندعم زا ییاریذپ نایاپ زا سپ

 تشھب زا یھنومن ار نآ نم( ناکم .میدیسر لیام ٢۵ یط اب زوج تخرد مان ھب یهدکھد

 زا رپ و ابیز یاھغاب زا یهرظنم و دوب هدش ناھنپ دنلب یاھھوک ریز رد ابیرقت )ممان یم

 .تفرگیم رب رد ار ذیذل یاھهویم

 

 رپ زبس کچوک ناتخرد اجنآ رد ھک میدش یرازفلع دراو یسراپ یاقآ کی اب یھارمھ رد

 رد زغمراچ .متفای رطعم رایسب ار دوخ سفن و مدروخ ار نآ یات دنچ نم .دوب ولاتفش زا

 .دندرک ھیدھ ام یارب ار نآ ناییاتسور زا یخرب .دوشیم تفای روفو ھب اج نیا

 

 یھوک رانک رد ھک میتشذگ کمن ندعم کی رانک زا اقافتا ،هاگودرا ھب ندیسر زا شیپ

 یراغ لخاد رد ندمآ دورف ھب ،دوعص ھلپ رازھ دودح زا سپ .تشاد رارق هدشیرافح

 رد رگا و دوب دیفس الماک کمن .دوب هدش ھتفرگ هدیدان ،دیسریم رظن ھب ھک میدرک عورش

 .تشاد باجنپ ھب تبسن یرتشیب دوس تلود یارب ،درکیم راک مظنم ھنوگ ھب و دوب راصحنا

 دننام اھنآ فقس یور کمن ،دندوب هدش رفح یمحر یب اب ھک میدرک هدھاشم ار راغ ود

 .دیشخردیم رولب یاھھکت

 

 ربوتکا ۴
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 یکانتشحو ھنوگ ھب ام ریسم .دروآ هزوریف مان ھب ییاتسور ھب ار ام یلیام ٢۵ ییامیپھار

 ھب نتفرالاب ھب و مدش هدایپ مپسا زا .دوب راومھان یاھھوک یاھهرد نایم زا و هدننک ھتسخ

 ھناحبص و میدیسر یتشد ھب سپس .متفر هدایپ تعاس ود دودح ھک مدرک عورش یھوک

 یراددوخ ام ھقوذآ نیمات زا مدرم و دوب کیرات اوھ ،میدیسر اتسور ھب یتقو .میدروخ

 یدایز رادقم و دندوب سناش شوخ ام یاھپسا اما ،میتفر باوخ ھب ھنسرگ الماک ام .دندرک

 .دندروخ فلع

 

 .دوب هدش ھتخاس یلعدمحم طسوت ھک میدیسر بوخ بآ زا هدیشوپرس نزخم کی ھب هداج رد

 .تشاد رارق یلیام شش ھلصاف رد ھک میدش اضر ماما ربق ییالط دبنگ ھجوتم لحم نیا زا

 

 .تفریذپن هداوناخ نتشاد لیلد ھب دراریج یاقآ اما ،مینک یگدنز وا اب تساوخ ام زا یش یاقآ

 .درک ییاریذپ ام زا ھنانابرھم رایسب و دز رداچ ام یارب وا مھنآ اب

 

 دھشم ربوتکا ۶

 یاھفقس و اھراوید زا ینارگن اب نانکاس .دش دھشم دراو ازریم سابع ترضحیلعا

 درم دنچ و دوب راوس یلومعم پسا کی رب وا .دننیبب ار وا بکوم ات دنتفریم الاب ھتسکش

 کی یتح وا .دندرکیم تبحص وا اب تکرح نیح رد .دندوب هدرک ھطاحا ار وا رود هدایپ

 کی زا وا .درکیمن یربارب باجنپ تنطلس یاسور نیرتمک اب و تشادن یتنطلس دامن

 فیثک و فیعض ناش سابل .دندرک مالس وا ھب پوت ۴٨ اب ھک درک روبع یلومعم نابھورگ

 لمع رد اما ،مدوب هدینش رایسب ار نایسراپ تنطلس شیاتس .دوب هدز گنز ناش یاھوزاب و

 یاورنامرف رابرد رد طقف یعقاو تنطلس هوکش ھک منکیم روصت نم .دشن رھاظ یزیچ

 .دروخ مشوگ ھب ناتسکرت یاھنابایب رد یتح ،اج ھمھ رد شمان ھک دوشیم هدید باجنپ

 .تسا دنھ هاشداپ ھناگی ھگنس تیجنر ھک دندرکیم روصت مدرم زا یرایسب

 

 دھشم ربوتکا ٩ ات ٧
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 تسردان راتفر لیلد ھب اھناکد و اھمامح .دنوشیم هدید ھطقن رھ رد یسراپ نازابرس الاح

 .دوب هدش یگنر کاخ و درگ زا ناش تروص و هراپ ناش یاھهالک .دوب هدش ھتسب ناش

    

 زور حبص و تفر سخرس یوس ھب ھلجع اب ازریم سابع ترضحیلعا بورغ زا شیپ

 دنتفر وا لابند ھب یسیلگنا رسفا مادک نودب رکشل ھمھ دعب

 

 .میتفر تارھ ریزو ناخ دمحمرای ندید ھب یش ناورس اب ،دیسر نایاپ ھب ام ینامھم یتقو

 زا ییاریذپ یارب وا .تشاد تسد رد یسفنت کچوک لتوب و رس رب یلاش یھمامع کی وا

 ھنامیمص ،ھناتسود دراریج یاقآ اب ،میتسشن وا اب ھک یتدم مامت رد و تفرگ ھلصاف یمک ام

 نارماک هدازھش ،شبابرا ھک تفگ و داد ام ھب یاچ و رکش وا .درک تبحص ھنامرتحم و

 دنھ رادنامرف اب ار یھبتاکم لیلد نیمھ ھب .دشاب ھتشاد یتسود ھیناترب تلود اب تسا لیام

 نیلاق دنچ اب ار پسا ود وا .تسا هدرک زاغآ ھنایدول رد یسایس لماع ،دیو ناتیپاک قیرط زا

 رایسب تارھ رد ام ندید زا تارھ هاش ھک تفگ وا .تسا هداتسرف یلاع بانج یارب ابیز

 دراریج رتکد اریز ،درک دھاوخ راتفر ام اب راختفا و فطل تیاھن اب و دش دھاوخ لاحشوخ

 .دوب دھاوخ تموکح ود نآ نیب یتسود داجیا یارب یدنمتردق ھطساو

 

 زا لباک رد شتخت و جات یریگزاب یارب ھنایدول رد عاجش هاش ھک تفگ ام ھب ناخ دمحمرای

 ھمادا نارماک هاش اب یتسود ھب رگا ھک دومن تفایرد خساپ و درک کمک تساوخرد ھیناترب

 اریخا عاجش هاش ،ھجیتن رد .دوش کمک سیلگنا شترا طسوت تسا نکمم انیمطم ،دھد

 دنسیونب ھمان سیلگنا تلود ھب ھک تسا ھتفگ ود رھ ھب و هداتسرف شیاقآ و وا یارب یھمان

 دنس دور یدرونایرد زا یو .دنا رگیدکی اب یبوخ ناتسود عاجش هاش و تارھ هدازھاش ھک

 تارھ مدرم ھک تفگ رارکت ھب و دناهدرک رارقرب ار اھسیلگنا اب یتسود اھیدنس ھک درک دای

 .دنریگب وگلا اھنآ زا ھک دنا قاتشم
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 سابع ترضحیلعا گرزب رسپ )سراپ ینونک هاشداپ( ازریم دمحم رادید ھب بورغ زا شیپ

 ھک ازریم ورسخ ،ناوج هدازھاش .درک تبحص ھناتسود وا اب یکسوروب یاقآ .میتفر ازریم

 فص ریز رد وا لباقم رد مارتحا اب و دش نوریب قاتا زا ،دوب ھتسشن شردارب رانک رد

 راکیتانج ھتسیاش هدازھاش نینچ دض رب تبحص ھب ھک دھد خساپ رابرد یعدم ھب ات داتسیا

 تطاسو اب اما ،دندوب هدرک یراکبوچ ار وا .دوب هدش ھتخادنا لاچھایس رد و هدش ھتخانش

 ھب سخرس گنج رد و تشاد ازریم رابرد رد یدایز ذوفن ھک دش دازآ یکسورب یاقآ

 .دوب هدش بوصنم شترا یھدنامرف

 

 ربوتکا ١٩ ات ١٠

 یھوکشاب یاھناکد .دراد یمک تیعمج ھک متشذگ نابایخ الاب زا ناھس زا دیدزاب زا سپ

 فرط ود رد .دوب هدش لاغشا اھشورففلع و اھرگنھآ طسوت یمک دادعت اما ،تشادن دوجو

 هداج زکرم زا فیثک رابیوج کی .تشاد رارق ابیز یاھهدکشناد و نامتخاس دنچ رازاب

 ھطاحا ار دھشم یاھانب فارطا ھک تسا یاھربق کیدزن رایسب رھش یاھراوید .تشذگیم

 .دناهدرک

 

 .درک ییاریذپ ینابرھم اب ارم وا .مورب ناخ دمحمرای ریزو دزن ھک تفگ میارب دراریج یاقآ

 ندروخ زا نوچ و دندروآ ار اذغ .دوب تیمیمص و ینابرھم زا راشرس نم اب وا یوگتفگ

 چیھ ،مروخن ار ما یداع یاود یتقو ات ھک مداد باوج .دیسرپ ار تلع ،مدرک عانتما نآ

 اذغ اھنت ھکنیا زا تفگ و درک یضار ار ریزو ،فیعض یھاوخرذع نیا .مروخیمن یزیچ

 زا ھک یدارفا ھناندمتم یاھراتفر زا ھک دوب تخس نم یارب .تسا فساتم رایسب ،دروخب

 وا .مدش ھجاوم یدایز یاھیتحاران اب نیارب انب و منک عانتما ،دمآیمن مشوخ ناش تاداع

 زا ای تسا رتشیب ھگنس تیجنر تردق ایآ ھکنیا مھ و دش یسیلگنا یاھپوت لکش راتساوخ

 دنمتردق اھسیلگنا هزادنا ھب ھگنس تیجنر ھکنآ اب ،ریزو یا« ،مداد خساپ نم .اھیوناترب

 .»تسا هدنام یقاب دنھ لک رد اھنآ فلاخم ھناگی اما ،تسین
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 تراسا ھب ناش نانز اب اھنمکرت و دنا ھتفرگ ار سخرس نایسراپ ھک دش شخپ یتاعیاش

 هدرب سخرس رد ھک نادوھی زا یکی و دناهدش هدیناشک ییاوسر ھب نانز .دنا هدمآرد نازابرس

 .تسا هدیدرگ تراغ نازابرس طسوت شا ییاراد و هدش هدنارپ پوت ھب دوب شورف

 

 ربوتکا ٢۴ ات ٢٠

 هداتسرف ار وا ازریم سابع .مدید ناخ دمحمرای ھناخ رد ار ناسارخ ریزو یسوم ازریم

 دھشم ھب یرکشل سار رد شردارب ،رادرس ناخ دمحمریش ایآ ھک دسرپب ریزو زا ات دوب

 ھمزمز اب ینالوط تدم اھنآ .دنکیم یراکمھ وا اب تبرت ربارب رد ای دگنجب وا اب ات دیآیم

 یارب ھمان شرافس کی میارب ریزو .دندرک کرت ار رگیدکی نآ زا سپ و دندرک تبحص

 .دید کرادت ھقردب هورگ کی و تارھ رد شردارب

 

 الماک یهداز بیجن و ھفایق شوخ صخش ،دش تارھ ریزو شیپ لاس ھس ھک ناخ دمحمرای

 و ندوب عاجش ھب وا .تسا لاربیل دوخ طباور رد اما ،دنکیم ملظ مدرم ھب وا .تسا بدوم

 ھیامرس ناوارف تردق اب و دنکیم هرادا ار تارھ روما مامت وا .تسا فورعم ندوب وجگنج

 .دراد مان کی طقف هاشداپ ھک مدینش .دیامنیم یراذگ

 

 طسوت ھک ھعلق نآ زا یرارف و رکیپلوغ درم ،مدید ار سخرس نمکرت کی تشگزاب رد

 راتفرگ یرتھم طسوت هداج رد وا .دراد رارق تبقارم ریز و هدش ریگتسد یسراپ نازابرس

  .دیدرگ ینادنز و

 

 و فیثک ناکم زا نابایخالاب رد .دوب هدش چرخ نام لوپ و میدوب هدش ھتسخ دھشم زا لاح

 زا یرثا چیھ .دندوب هدیمرآ نآ رد فورعم هاشردان یاھنآوختسا ھک میدرک ندید یھبورخم

 و دوب هدرک ھجاوخ ار وا ھک هدش هدیشک ناخ دمحم اقآ طسوت وا یایاقب .درادن دوجو ربق

 ار یملظ وا ،تیعقاو رد اما .دوب ھتخاس دوخ یارسمرح ای اھھجاوخ سیئر ار وا سپس

 ھتشاد ار سراپ جات و تخت یاعدا دیاش نوچ ،دریمب یلکشم چیھ نودب دیاش ھک دش لمحتم
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 هدیمان رادرس ناخ اباب مان ھب دمحم اقآ تایح نامز رد ھک دوب هاش یلع حتف یاقآ وا .دشاب

 رھ و هدش نفد نارھت رد سراپ رابرد برد ریز نونکا مھ هاشردان یاھناوختسا .دشیم

 لباقم ھب وا ھناملاظ دروخرب ھجیتن دوب نینچ .ددرگیم اپ ریز ،دوشیم نآ دراو ھک یدرف

 راومھ ار شربق ھک تشاد وا دض رب ماقتنا ھیحور ناخ دمحم اقآ و درک حتف وا ھک یمدرم

 .تشاذگ مدرم یاپ ریز یراوخ ضرعم رد ار شمادنا و درک

 

 ربوتکا ٣١ ات ٢۵

 نابز ھب ھک یلاح رد و دوب دنھ رد ینامز ھک مدوب ھتسشن شورف ھچراپ یدھم دیس ناکد رد

 !»دوب نیریش امش یوگتفگ« :دندز دایرف و دنداتسیا نارفاسم ،میدرکیم وگتفگ ھقطنم نآ

 هآ ابیز ناکم یارب« ،دنتفگ و دندرک مادختسا یاضاقت ریمشک ھب نتفر یارب نم زا اھنآ

  .»میشکیم

 

 یدنھ مدرک رکف ھک درکیم تبحص یسراپ نابز ھب یصخش اب ھک مدید ار دیس تشگزاب رد

 یاھروشک و دمآ نم رداچ ھب دعب زور .مداد شیارب ھک تساوخ یزیچ و دمآ نم دزن وا .تسا

 ارم قایتشا رما نیمھ و درک فیرعت رایسب ار زاریش وا .درک فیرعت ،دوب هدرک رفس ھک ار

 .دوب وھنکل یلاھا زا و فرحرپ یدرم وا .تخیگنارب ناکم نیا ندید یارب

 

 یلاو ازریم ورسخ اما .میدش ناخ دمحمرای ریزو نادرم ھقردب اب تارھ ھب تکرح هدامآ ام

 رھاظت کی افرص نیا .درک نایب ار هار رطخ و یتخس و تشاد زاب نتفر زا ار ام دھشم

 ،میوش تسود نارماک هدازھاش اب دیاش ام ھک درکیم رکف تیعقاو رد اریز ،دوب ھنابدوم

 .دزاس ھفرطکی ار تارھ راک ازریم سابع ھکنیا زا شیپ

 

 یبصعت چیھ و ما ھبیرغ نم دنتسنادیم ھکنیا اب ،دندش تسود نم اب ھک دھشم ناناملسم

 .دندوب لاحشوخ رایسب ،دنتسنادیم دوخ ھلیبق یهژیو ار نآ ھک نم یسراپ شناد زا ،مرادن

 اب ارم ،مشاب یلع وریپ ای ھعیش نم رگا ،تفگ و دیشک یھآ مارتحا دروم نایسراپ زا یکی
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 نم .موشیم یدایز تورث کلام وا گرم زا سپ ھک دروآیم رد شرتخد دقع ھب لیم لامک

 رد ار وت نایعیش ینارون هدیقع ھک ینکیمن نامگ ایآ« :تفگ نم ھب هرابود وا .مدز دنخبل

 ،متفگ نم .»یروآیمن تسدب ینامیشپ زج یزیچ ،یرگید یهدیقع رھ رد ؟دھد رارق تشھب

 نم زا تمدخ راظتنا ناوارف تمحز اب ،دندش ریپ یتقو ،دندرک تیبرت ارم ھک مردام و ردپ

 رد لوپ و ییابیز رطاخ ھب مھاوخب رگا .ما هدادن ماجنا ناش یارب یزیچ زونھ نم و دنراد

 نانخس نیا ؟مشاب یتخبشوخ درم مناوتیم ھنوگچ یدنزرف ھفیظو ماجنا نودب ،منامب اجنیا

 نادملق ای بکرم !»نیرُفآ« ،تفگ و درشف ار میاھتسد .تشاذگ وا بلق رب یدیدش ریثات

 .دنیبب ارم هرابود تسا راودیما ھک تفگ و داد ھیدھ میارب ار ناھفصا یابیز

 

 اھنآ .دندوب هدش ریسا ھک دندروآ دھشم ھب ار سخرس یاھنمکرت باتفآ بورغ زا شیپ

 رب راوس یسراپ کی .دندوب هدش ھتسب رگیدکی ھب نامسیر اب و دندوب شفک نودب و ھنھرب

 حتاف ار تنطلسلا بیان ،ایادخ« :دروآیم نابز رب ار نانخس نیا دنلب یادص اب و پسا

 وا نوچ ،هد یرترب ھمھ رب ار تنطلسلا بیان ،نتجنپ یرای ھب ایادخ .نادرگب ناھج رادمان

 ،اھماب تشپ رب ناش کچوک نادنزرف اب ھک نانز و نادرم .»درک دازآ ار ناملسم نامالغ

 راختفا ،هانپ یب ناگدرب هدننک دازآ داب هدنز« و »نیمآ« ،دندوب هداتسیا اھنابایخ و اھناکد

 .دنتفگیم »وا لالج ھب

 

 ربمون ١

 زا رپ ھک عماج دجسم و اضر ماما رھطم ربق ترایز ھب هاگماش ھک متشاد ار راختفا نیا

 وا رس تشپ و تشاد رارق نادرم یور شیپ رد یراوگرزب صخش .مورب ،دوب تیعمج

 رد رگید مدرم .دناوخیم ینیریش نحل اب ار رصع زامن ھک دوب هداتسیا ھلاس ١٣ یرسپ

 ھکنیا نامگ ھب یریمشک کی .دندرکیم یوریپ تساخرب و تسشن رد وا زا ھنادیرم تلاح

 ماما رس تشپ نارازگزامن لوا فص رد نم ھک دید یتقو اما .دمآ نم دزن ،متسین یموب نم

 .»هللااشام« ،داد خساپ ھتسھآ و مدرک مالس وا رب ،دش مامت زامن یتقو .دنام ناریح ،ما هداتسیا
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 ربمون ٢

 اھھیرگ ،اھگنھآ زا نام یاھشوگ و دش راذگرب ابیز رتخد کی یسورع ام یگیاسمھ رد

 .دش رک ،دنتفرگ یسورع نشج ھک یناسک یاھهدنخ و

 

 ربمون ١٠ ات ٣

 اب تاقالم یارب یتئیھ اب ،نارھت ھب هداتسرف رایتسد لینکم )ناج رس سپس( رتکد

 یلیخ و دمآ ام ھناخ ھب دراریج رتکد ندید ھب وا .دمآ دھشم ھب ازریم سابع ترضحیلعا

 هزاجا سک چیھ .میداتفا هار سخرس یاھنمکرت رادید ھب وا اب .درک تبحص نم اب ھنانابرھم

 .دش زاب ام یارب هزاورد اروف ،میدوب گرزب نامھم نوچ اما ،دورب هزاورد لخاد تشادن

 دایرف .دنتسشنیم مھ یور تخبدب یاھهداوناخ ھک دوب کچوک و کیراب ردق نآ لاچهایس

 .تخیگنارب ار ھمھ محرت ،دوب یگنسرگ زا یشان ھک ناش نیدلاو اب هارمھ ،کچوک یاھھچب

 ھمقل یارب یسراپ نازابرس اب ھک دنتشاد مشیربا ھلولک دنچ و شرف ھکت دنچ اھنآ زا یخرب

 .تفای ھمادا نادنز یاھراوید یاھخاروس قیرط زا یتدم ددرت نیا .دندرکیم ھضواعم ینان

 یزیچ ناش لاوما یازا رد و دندروخیم بیرف یھناملاظ زرط ھب هراچیب ناینادنز یھاگ

 اھرتش .درکیم خاروس ار ناشرامیب و ھنھرب ندب ،ناراب و درس داب .دنتفرگیمن مدرم زا

 ھنسرگ یاھنمکرت ار ناش هدنگ تشوگ ھک دندوب هداتفا نیمز یور یهدرم یاھپسا و

 کانتشحو هرظنم نیا .دندوب هدش هدولآ هدرم تاناویح نوخ و یال و لگ اب ھک دندروخیم

 سرت زا ،دنتخاس یم هدرب ار اھنآ و دندرکیم ھلمح نایسراپ ھب اھنمکرت ھکنآ اب .دوب

 دروخرب اھنآ اب ،دادیم شھاک ار اھنآ شزرا ھک یضیرم و نییاپ ھیحور و ندش راتفرگ

 .دوب ناش تایانج زا رتشیب بتارم ھب اھنآ تازاجم ،کش نودب .دندرکیم بوخ

 

 یدراو دمحم دنزرف تروق ھنیدآ مان ھب دنمونت و دنلب دق ،ناوج یدرم ناینادنز نیا نایم رد

 وا ھک میتسناد دیقم ار دوخ ام و دوب دھشم ھب اراخب زا ام ناوراک یامنھر وا .تشاد رارق

 تسود یدازآ یارب ود رھ لینکم رتکد و دراریج یاقآ .مینک دازآ هدازھاش تسد زا ار
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 وا دروم رد قیقحت زا سپ ینابرھم اب وا ھک دندرک تساوخرد ترضحیلعا زا ام یمیدق

 .داد لوق

 

 ربمون ١۵ ات ١١

 ریسم رد ھک میداتسرف ترضحیلعا هاگودرا ھب لینکم رتکد دزن یاھھمان اب ار یدرم ام

 .دندرک راضحا زین ار ام دعب زور دنچ .دوب تبرت

 

 رابرد رد ھیناترب ریفس ،لیبپمک )ناج رس سپس( درگرس زیمآ تبحم ھمان تفایرد زا ام

 ات داتسرف روتسد لباک و دھشم رد ودنھ ناناگرزاب ھب وا .میدش لاحشوخ نارھت رد سراپ

 .مدنام دھشم رد یدایز تدم ھک مفساتم رایسب ،لاح نیا اب .دننک نیمات ار ام لوپ

 

 ربمون ٢١ ات ١۶

 ھک مدش وربور ناخ دمحمرای اب گرزب دجسم ریسم رد .دناشوپ فرب ار نیمز و دمآ ناراب

 .میشاب ھتشادن ار اھنآ هرابود ندشراوس لکشم ات ،میوش هدایپ نام یاھپسا زا دادن هزاجا

 .درک تبحص تعاس کی دودح و داتسیا هدایپ وا

 

 دیفس فرب زا هدیشوپ و دیسریم ابیز رظن ھب ھک میدید ار روپاشین یاھھوک یخی راوید ام

 .دوب

 

 هاگمارآ زا یراوید دوب رارق یتقو شیپ لاس ٨ ھک داد ربخ نم ھب مرتحم ناناملسم زا یکی

 یناحور سیئر ،هللا تیادھ ازریم ھک دش فشک باتک زا رپ یقاتا ،دوش ریمعت اضر ماما

 ،یسراپ ھن و دوب یبرع ھن فورح ھک تفگ وا .تسناوتن اما ،دناوخب ار اھنآ درک یعس

 .دوب یبیجع فورح ھکلب

 

 ربمون ٢٨ ات ٢٢
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 زا رپ ھک اھنآ ندید زا ،متخود مشچ ھناخ و اھراوید ھب ھکنیا زا ،مدش رادیب حبص یتقو

 و اھفقس یور زا ار فرب ات دنوشیم مادختسا رادلیب دارفا .مدش ریحتم ،دندوب فرب

 کی دننام ھک دنوشیم ھتخادنا یهدوت رد ،دندش عمج یتقو ماجنارس و هدومن کاپ اھراوید

  .دشاب هدشن یهرقن ،خی اب ھک تشادن دوجو نیمز زا یھطقن چیھ .دسریم رظن ھب دیفس یھپت

 

 .درک یظفاحادخ نم اب تلاح نیرت ھناتسود اب و دومن اپورا مزع حبص زورما ھکیب یاقآ

 

 هزاورد ٨ یاراد .تسا هدرک ھطاحا کچوک یقدنخ و فیعض یاھراوید ار دھشم رھش

 اضر ماما دقرم ھک دنیوگیم سدقم دھشم یرطاخ ھب نآ زا .تسا دودسم نآ یاتود ھک تسا

 بلق رد و تسا هوکشاب یانب کی وا هربقم .تسا نفد اجنیا رد یلع و دمحم ناگداون زا

 نابایخالاب مان ھب نآ رس رد یکی و نابایخنییاپ مان ھب یرازاب ربق یاپ رد .دراد رارق رھش

 ود نیا .دراد دوجو یلوا دننام یاھناکد نآ رد .تسین ینوکسم ریخا رازاب .دراد دوجو

 .دنھدیم یاج دوخ رد ار یدایز تیعمج ھشیمھ و دنیآیم نوریب نحص یاھهزاورد زا رازاب

 .دراد ھناقشاع ھبنج ھک دنکیم ھیارا هوکشاب رازاب زا ییابیز یهرظنم ،نحص موس هزاورد

 .تسا هدش ناھنپ سیلگنا و ھسنارف تخاس هوکشاب و گنشق یاھھچراپ ریز رد ناکد رھ

 اب رازاب .دنسریم رظن ھب تشز اما ،دنوشیم هدید دایز رادقم ھب یسور تشرد یاھالاک

 لغب رد یروخبآ ای ھناخاقس .دریگیم ار دیشروخ ھعشا شبات و هدش ھیاس ایروب و بوچ

 نابایخ ود فرط ھب و دھدیم لیکشت ار هریاد مینود ھک دراد رارق یلاناک زارف رب نحص

 .تسا لاوز ھب ور نونکا و دش ھتخاس هاشردان طسوت انب نیا .دباییم دادتما قوف

 

 ھک یناریاز و هدش نفد اضر ماما یاپ ریز مرح یهرقن هزاورد یکیدزن رد دیشرلا نوراھ

 .دننکیم اپ ریز ار شرس ،دنوریم رھطم ربق ترایز ھب

 

 هاگودرا ییاج رد و درک روبع ناسارخ قیرط زا ھک دوشیم ھتفگ ،دش دنمورب ردنکسا یتقو

 یاھناوختسا ھک درک اپرب یھطقن نامھ رد ار دوخ رداچ و دراد رارق دھشم رھش ھک دز
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 و تخیگنارب ار وا تشحو ھک دید یباوخ ردنکسا ،دوشیم هدوزفا .دراد رارق اضر ماما

 ،تفگ ردنکسا ھب دش انشآ باوخ اب نوچ .داتسرف وتسرا ،دوخ ریزو دزن و تساخرب ناھگان

 درک انب ھطقن نیا رد یعلض راھچ ریمعت کی وا .دش دنھاوخ نفد اج نیا رد ار یسدقم درم

 لاس رد اضر ماما .تسا هدرک ییوگشیپ ھچ شریزو ھک دننادب ناگدنیآ ات تشون یھبیتک و

 ھتخاس ینودقم ردنکسا ھک دش نفد یاھراوید نامھ لخاد رد و دش مومسم یرجھ ٢٠٣

 .دوب

 

 ھک تشاد ابیز یرسپ ،درکیم تنطلس شیپ لاس ٧٠٠ ھک ورم هاشداپ ،رجنس ناطلس ریزو

 نایماذج ھمھ دننام ار وا دناوتن تلود ھک دش ثعاب وا یالاب فقوم .دوب التبم ماذج ضرم ھب

 نوریب رد یمیاد ناکم کی ھک داد روتسد وا ھب اورنامرف ور نیا زا .دنک دیعبت روشک زا

 حبص زور کی .دنارذگب راکش رد ار دوخ تقو اجنآ رد و دنک باختنا ورم رھش زا

 تسناوتن اما ،دیود یلیخ شپسا .دید ار یگنشق ییوھآ ،دیودیم راکش لابند ھب وا ھک یماگنھ

 پسا ھک دیسر دھشم رھش ھموح ھب تخس شکمشک زا سپ هراچیب ناویح .دنک کیلش وا ھب

 ،دوش هدایپ پسا زا دش روبجم یچراکش .دراذگب ولج ھب یمدق رگید ،تسناوتن یچراکش

 ،پسا اب ندش کیدزن و دراد دوجو یسدقم درم ربق ھک دوب ھتفگ وا ھب رفن کی ھک ییاج

 درک تساوخرد اضر ماما زا و دناوخ زامن ،نخس نیا ندینش اب .تسا وا ھب یمارتحا یب

 ھک نیا نودب ،تفر نیب زا وا ماذج و دش ھتفریذپ وا سامتلا .دنک فرطرب ار لالتخا نیا ھک

 .دنامب یقاب وا رد یرثا

 

 لضاف مراھچ ،دمحم الم موس ،نسح یجاح مود ،حالص ازریم لوا :دھشم یاھهدکشناد

 رارق نابایخ نییاپ رد ھک نیدلادعس ھسردم متفھ ،رفعج ازریم مشش ،یجاح الم مجنپ ،ناخ

 .دنراد

 

 ندناوخ لوغشم ھک مدید ار رسپ دنچ اجنآ رد ،متفر ناخ لدبع ھسردم ھب یسراپ یاقآ کی اب

 یاھگرب اب اھباتک زا یدادعت .یرگید شخب رد رفن دنچ و دندوب ھسردم شخب کی رد
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 نیا ارچ« :متفگ مھارمھ ھب .دندوب هدش هدیشوپ کاخ و درگ اب و هداتفا ایروب یور هدش ادج

 سیئر ھک داد خساپ وا ؟»دنرادیمن ھگن ھچقات ای ھسفق رد ار دوخ یاھباتک نازومآ شناد

 مشچ زا رود ،اھ ھسفق رد باتک نتشاذگ وا رظن ھب اریز ،ھسفق ھن و دراد ھچقات ھن هدکشناد

 نتشادرب یارب ندش دنلب ھک دننک روصت تسا نکمم اریز .تسا تسردان نازومآ شناد

 .دشاب لکشم اھباتک

 

 ھک دراد دوجو ھقبط ود رد ھتسجرب رایسب هدکشناد کی اضر ماما هربقم یبرغ لامش رد

 نیا ینادابآ یارب و درک سیسات ار ھسردم نیا سراپ ینونک هاشداپ .تسا هدشن مامت زونھ

 دادن هزاجا اھنآ یزرو لخب اما .داتسرف لوپ ناسارخ یارما ھب ای شنارسپ یارب ھسردم

 یاج ھب هدکشناد نیا .دنزاس یلمع ار ناشردپ ریخ تین و دننک نیمات هوجو اب ار ھسردم ھک

 نینچ تموکح یطایتحا یب و عمط .تسا اھاقس و اھ یناملس زا رپ ھشیمھ ،نایوجشناد

 .تسا

 

 ربق زارف رب ھک تخاس یعیفر رایسب ییالط دبنگ ،گرزب رومیت براقا زا یکی هداشرھوگ

 .دوشیم هدید نارفاسم طسوت دھشم رھش یلیام ١٢ رد و دراد رارق اضر ماما

 

 نیمز ھن و دراد دوجو غاب ھن .دراد ریاب رایسب یاھ ھموح و تسا زیخ حلصاح دھشم ھقطنم

 رابنا نیا ھک دنکیم نیمات ار ینادنورھش ،نازرواشک شالت ،لاح نیا اب .تعارز یارب دایز

 یاھناکد رد لیرپا رخآ ات و دنروآیم ھیاسمھ یاھهوک زا ار دھشم یاھهویم .دننکیم رپ ار

 .تسا دنھ ناتسمز لثم اوھ ھک یتقو ،دنراد دوجو نابایخ نییاپ

 

 لیدبت ناسارخ رھش نیرتدنمتورث و نیرت تیعمجرپ ھب ار دھشم ،سراپ اب اراخب تراجت

 .تسا رادروخرب ییالاب شزرا زا سراپ رد ،اراخب رد ییاتسور ،لق هرق تسوپ .تسا هدرک

 .تسا اھراتات هالک زا رتھب رایسب و دراد ییابیز لکش ھک دننکیم هدافتسا هالک یارب اھنآ زا

 ریثات زا یریگولج یارب امومع ،دنراد ھقالع یشیامن یاھسابل ھب ھک سراپ دنمتورث نادرم
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 ھچراپ اب و دننکیم ادج ار نآ هرب تسوپ سپس و دنشکیم ار ھلماح دنفسوگ ،اوھ و باتفآ

 هالک نیرت بوغرم .تسا کبس و مرن ،فیرظ ناوج هرب نینچ تسوپ .دنناشوپ یم ھبنپ و

 رد ھک اراخب ناوراک .دراد تمیق ھبپور ١٠٠ سراپ طاقن ریاس و نارھت رد هرب تسوپ

 ناغمرا ھب ار اھتسوپ نیا زا یھجوت لباق ریداقم ،دننکیم دمآ و تفر دھشم ھب لاس لوط

 .دنروآیم

 

 هایس و يئبمب زا زبس یاچ .دنا دھشم یشورف سانجا نیرت مھم دزی رکش و نامرک یاھلاش

 یوسنارف یاھتیچ .تسا نانکاس ھقالع دروم و تسا نازرا یلوا اما .دیآیم ھیسور زا

 رایسب ندوب نازرا لبلد ھب یسیلگنا یاھتیچ .تسا الاب تمیق یاراد و یشیامن هریغو

 یتشاد تسود یمود .دنا یسور یاھتیچ زا رتامندوخ رایسب و دنریگیم رارق هدافتسا دروم

 ھمامع یارب اج نآ رد و دوشیمرداص ناتسکرت ھب نامرک یاھلاش .تسین گنشق اما ،تسا

 ھیپور یس تمیق ھب ،دوشیم هدیمان تمرھم ھک اھلاش نیرت بوغرم .دوشیم هدافتسا

 .دناهدش ھتخاس ریمشک مشپ زا اھنآ .دوشیم ھتخورف

 

 اجنیا ھک زیربت و نارھت ناگدنشاب .دنتسین ابیز اما ،دنا فاصنا اب دنچ رھ دھشم مدرم

 روھال  لثم ناش شوپالاب ای ابق نیتسآ .تسا فیرظ اھنآ سابل .دنا گنشق ،دنراد تنوکس

 دنا اھگیبزوا و اھناغفا زا رت بیجن رایسب و تافیرشتاب ،بدوم ،زیمت اھنآ .تسا گنت

 رھ رد اھیسراپ ،ھصالخ .دنا بدا یب و نشخ دوخ ششوپ رد مھ و یگدنز رد مھ ھک

 سراپ تاماقم ھمھ .اھییاپورا زج ھب ،دنا اھتلم ریاس زا رتالاب و اھیدنھ رانک رد یزیچ

 مان ھب ھلاس ١٧ ای ١۶ یرسپ .دنروایب نایلق و بآ ات دنرادیم ھگن  ار نارسپ دوخ دزن

 رایسب نم اب ،میتفر ترضحیلعا ترایز ھب یتقو ،ازریم سابع تمدخ رد یلعردیح

 .دوبن زیمآ تیقفوم اما ،مینک وگتفگ وا اب میدرک یعس و میدوب وا رادید قاتشم ام .دشیمیمص

 رادمولعم هدازھاش یارب )میدینش نارگید زا ھک ھنوگ نآ( ھقیقد کی یارب وا تبیغ اریز

 ھب ھک میدرک ھبتاکم ھب عورش هرخالاب .دورب ییاج ییاھنت ھب وا ھک دادیمن هزاجا و دوب

 میارب یسور ھبعج کی حبص زور کی .دوشیم ھتفرگ رظن رد مامت ھمین ھسلج کی ناونع
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 رکشت نیرتھب نم .دیایب نم رداچ ھب رصع ھک لوق نیا اب ،مراذگب ذغاک نآ رد ات داتسرف

 ھناندمتم رایسب ھک مدرک لاسرا شیارب اراخب یابیز یمشیربا ھقرو کی هارمھ ار دوخ

 ھفایق .درک تبحص و دنام تعاس ود و دمآ نم رداچ ھب دش کیرات اوھ یتقو .درک تفایرد

 درف ھب رصحنم رایسب شنیگنس یاھهژم یور شا ھتشارفارب یاھوربا و دوب هدنزارب شا

 ناشن ار شمادنا مامت تفاطل شا یتوقای یاھبل و دیفس یاھھنوگ .دیسریم رظن ھب باذج و

 شنامشچ و دوب نازیوآ نیرمرم ندرگ ھب شیاھشوگ تشپ رد شرادبات یاھوسیگ .دادیم

 زا یتقو .مدوب هدیدن کین قالخا و ابیز رھاظ نیا اب یرسپ لاح ھب ات نم .دوب یدروجال

 مسر ھب و میتساخرب .مینیبب ار رگیدکی هرابود ،تسا راودیما تفگ ،تفرگ یصخرم نم

 نازیوآ شدیفس تروص رب هایس یاھرام لثم ھک ار شیاھوسیگ .میدیسوب ار رگیدکی نایسراپ

 :درک رارکت ار تیب نیا و دیدنخ .مدرک شیاتس ،دوب

 

 نیرخآ »نم زیزع یازریم ،ظفاح ادخ« .»تسا رادبات یدنھ رمک و یسراپ یوسیگ«

 .درک کرت ارم ھک دوب شفرح

 

 ربمون ٢٩

 رد هاشنھاش ترضحیلعا اب لینکم رتکد ھک ییاج ،میتفر دابآ دومحم ھب سدقم دھشم زا

 ،تفگ و درشف ار متسد ،تفرگ یصخرم یتقو .دمآ ام اب یمک یش ادخان و دندوب اجنآ

 عورش دوخ یامرگ نداد تسد زا ھب دیشروخ .یشاب ھتشاد دنھ ھب یشوخ رفس مراودیما

 رتسب اب هداج مامت .میتخات یلیام ٢۴ رد تسبگنس تمس ھب ار نام یاھپسا ام و درک

 ارف ار ام بش .دنتفریم ورف نآ رد وناز ات ام یاھپسا ھک دوب هدش هدیشوپ فرب میحض

 ،میدوب عالطا یب هداج زا ام ھکنآ اب .میداد ھمادا نام یاھنادمچ و نامداخ اب ام و تفرگ

 ،اوھ یکیرات رد ،ھناخدور کی زا روبع زا سپ ھک میدوب سناش شوخ یفاک هزادنا ھب اما

 شپسا راسفا و تسشن نیمز یور ،دوب ھتسخ و ضیرم دراریج رتکد .میدیسر تسبگنس ھب

 متسناوتن اما ،مدرک نام ناراکتمدخ یوجتسج ھب عورش نم ھکیلاح رد ،تفرگ تسد رد ار

 ھک یسراپ دنمزاین زابرس کی زا ،مدیرخ وج نام یاھپسا یارب نم .منک ادیپ ار اھنآ
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 تشپ یتحاران اب ار بش .تخادرپ شیارب نان ھمقل کی و بآ یارب ھیپور ود دراریج رتکد

 اھراسفا ھک دندوب یسراپ نازابرس ام یاھھیاسمھ .میدیباوخ هدزخی نیمز یور و میتشاذگ رس

 یامرس زا نوچ .تسا درس رایسب یاج تسبگنس .دندیدزدیم ار اھپسا لیاسو هریغو

 .دوشیم هدیمان تسبگنس لیلد نیمھ ھب ،دنپسچیم مھ ھب گنس ود دیدش

 

 ربمون ٣٠

 .میدرکن تاقالم ار دوخ ناراکتمدخ زا کی چیھ و میتشگرب دھشم ھب و میدش رادیب حبص

 راتفر و درک ھیھت ام یارب مرگ سابل ھک میدرک فقوت یلع بجر مان ھب یطایخ ھناخ رد

 ناراکتمدخ یوجتسج یارب ار وا و میدرک مادختسا ار یدرم .تشاد ام اب ھنامرتحم رایسب

 ھتسخ اھنآ تیاھن رد .تفای یفرب هرد کی رد ینادرگرس لاح رد ار اھنآ وا .میداتسرف نام

 تدش زا ،تشاد تداع مرگ یاوھ و بآ ھب ھک نم یدنھ ھمدخ .دندیسر دھشم ھب هدز خی و

 زا ار شساوح و ھیحور و دوب هدش سح یب شناتسد و اھاپ ھک یروط ،دربیم جنر فرب

 ھکلب ،تسین روشک اجنیا« ،تفگ ھیرگ اب و تفای دوبھب زور ود زا سپ وا .دوب هداد تسد

 .»لاعتم یادخ ھن ،هدیرفآ ناطیش ھک تسا یمنھج

 

 ربمسد ۴ ات ١

 هاگودرا و تبرت یوس ھب تکرح رکف ھب و میدنام دھشم رد دراریج رتکد یرامیب لیلد ھب

 شیاھنآبھورگ زا یکی ھک تفگ ،دوب هدمآ ام ندید ھب ھک یش ناتیپاک .میداتفا ازریم سابع

 مھ و میدروآ وج راب ود نام یاھپسا یارب .دنک تیادھ تبرت ھب ار ام ات دھدیم ام ھب ار

 .میدیرخ دوخ یارب رکش و یاچ و لاغذ دایز رادقم و زاین دروم لیاسو ریاس

 

 ربمسد ۵

 رد اریخا و ینپمک تمدخ رد ییاپورا نابھورگ کی اب ار دھشم ھک میدوب لاحشوخ رایسب

 یھارمھ ار ام لیام ٣ دودح یش ناتیپاک .میدرک کرت ازریم سابع ترضحیلعا تمدخ

 شراب اھربا .درک قفوم رفس یوزرآ ام یارب رھش ھب تشگرب و ام کرت ماگنھ و درک
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 میتشذگ ناریو نامتخاس ود زا .دوب هدیراب نیمز یور چنا ۶ البق ھک دندادیم رادشھ ار فرب

 زرم مھ و یلیام ٢۴ ھلصاف رد یکچوک یاتسور ،میدیسر دابآ فیرش ھب بورغ دودح و

 و اھنادمچ .دوب فرب زا هدیشوپ ھک میدرک ادیپ یبوخ یارسناوراک ھناتخبشوخ .تبرت

 ھک دوب هدش مکحم یصاخ لکش ھب یتسوپ هالک اب متروص .دندوب خی زا رپ ام ناراکتمدخ

 مندرگ و شوگ ،رس مامت ھک دوب مدوخ عارتخا زا یلکش نیا .دش نارفاسم ریاس هدنخ ثعاب

 .دیناشوپیم اھمشچ زج ھب ار

 

 ربمسد ۶

 چیھ .دناسر عفترم نیمز یور رب ھعلقرفاک کچوک یاتسور ھب ار ام یلیام ١۶ ییامیپھار

 و اھرد .دندوب هدش اتسور یناریو ثعاب ھک تشادن دوجو یسراپ زابرس دنچ زج یهدنشاب

 .دندوب هدش هدناتخوس اھھناخ یاھتاکوچ

 

 ریسم یط زا سپ و دوب ربخ یب هداج زا ھک میتفرگ ار یامنھار دابآ فیرش زا جورخ ماگنھ

 هراچیب دوجوم نیا .میدوب لبق بش ھک دروآ یھطقن نامھ ھب ار ام ،لیام ۶ لوط ھب یفرب

 مان ھب ییاتسور ھب درک روبجم ار وا و دروخ قالش یمحریب اب دلیفچید نابھورگ طسوت

 طیارش اتسور نیا مدرم .میریگ دوخ اب ار ناربلد مان ھب یدرم اجنآ زا و دورب زاردزابمگ

 تشوگ ،نان ،رینپ اب و دنتفریذپ ھنامرتحم رایسب ار ام اھنآ .دندوب فیثک اما ،دنتشاد یبوخ

 .دندرک ییاریذپ گنشق نایلق و

 

 یاھرطاق .دوب هداج رد ام یاھنیز باکر ات فرب .میدیسر ھعلقرفاک ھب بورغ کیدزن

 .دندشیم هدیشک یتخس ھب و دنتفریم ورف فرب رد رادراب

 

 ربمسد ٧

 ابیز ھک میتشذگ یماک مان ھب یارسناوراک کیدزن زا و میتفر یبوخ هداج رد ھعلقرفاک زا

 اھپوت .میدش قحلم ھناخپوت ھب ،دوب فرب زا هدیشوپ ھک یکچوک ھپت یور .دوب هدش ھتخاس



 179 

 نتسویپ یارب اھپوت .دندوب تراھم یب اھنآ ناگدننار اما ،دندوب هدش هدیشک پسا ١٠ طسوت

 .دنک یشکرکشل تارھ ھب تشاد دصق وا و دوب هدش هداتسرف تبرت رد ازریم سابع اپس ھب

 .دندوب هدش نوفدم فرب ریز ھک میدید ار یددعتم یاھاتسور و میدیسر عیسو تشد ھب

 

 اھاتسور نیا .دوب زابرس زا رپ ھک میدید ار یلحم ،یلیام ٣٢ رد ،دابارخف ھب ندیسر اب

 ود کچوک یاھھناخ ھک دراد رارق یگرزب یاضف اھنآ نیب رد و تسا راوید ود یاراد

 رگید راوید .دوب فرب زا رپ ھک تسا یقیمع لادوگ اھھناخ تشپ .تسا فرشم نآ رب ھقبط

 نانکاس نآ نوریب رد ھک تسا کچوک یژد لکش ھب ،دراد رارق ینوریب راوید لخاد رد ھک

 مسق ھکنیا طرش ھب ،دنتفگ نازابرس ھب و دندوب ھتسشن اھراوید یور اھنآ .دنراد یگدنز

 هزاورد ،قفاوت نیا اب .دننکیم زاب ار هزاورد ،دننزن تسد اھهداوناخ و لاوما ھب ھک دنروخب

 بحاصت ار ھقوذآ روز ھب و دنداتفا اھھناخ رب خلم ھتسد دننام وگغورد نایسراپ و دش زاب

 اما .دوب پسا رازھ ۵ یارب وج و پسا رازھ ١٠ یارب فلع یاراد اتسور نیا .دندرک

 .تشاد دوجو واگ ھجوت لباق دادعت

 

 ربمسد ٨

 ھک میتفر الاب یاھهوک زا سپس و میدرک تکرح یفرب یاھتشد زارف رب یمک دابآرخف زا

 رارق ناریو یاتسور کیدزن رد یکچوک یارسناوراک اھهوک نیا نایم رد .دوب دیفس نآ ھلق

 یاھتشد ھب هوک زا ندمآ نییاپ رد .میدش لاحشوخ لینکم رتکد یاھھمان تفایرد اب ام و دراد

 نتفای رد ھک دوب دایز ردق نآ اھاتسور دادعت .دوب یلگ یاھھعلق زا هدیشوپ ابیرقت ھک میدیسر

 راوید لخاد یدایز نادرم ھک میدیسر ییاتسور ھب .میدش ھجاوم لکشم اب تبرت میقتسم هار

 ،ادخدک وا« ،دز ادص دنلب یادص اب نابھورگ .تشادن دوجو یدورو اما ،دندوب هداتسیا

 و دشن هداد یخساپ وا تساوخرد ھب .»دھد ناشن ام یارب ار هار ات تسرفب ار یدرم

 روز ھب ار اھنآ زا یکی و ورب راوید لخاد ،تفگ شراکتمدخ ھب و دش نیگمشخ نابھورگ

 وا و تفرگ ار یدرم و دش اھھناخ زا یکی دراو یکانرطخ رایسب هار زا راکتمدخ .روایب

 رایسب فرب یور نتفر هار زا و تشادن اپ ھب یشفک هراچیب دوجوم .دروآ شبابرا دزن ار
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 سپ .تشادن هدیاف اما ،دنک دازآ ار وا ھک درک سامتلا نابھورگ زا دعب یکدنا .دوب ناشیرپ

 ناھنپ ار دوخ و دش اھزیراک زا یکی لخاد و دیود یمک درم نآ ،زیراک کی ھب ندیسر زا

 .میدرکن ادیپ ار وا ھک یھنوگ ھب ،درک

٢٣٢ 

 وا ھک ییاج ،میتفر لینکم رتکد ھناخ ھب و میدیسر یلیام ٣٢ رد تبرت ھب ،بورغ زا شیپ

 اما ،دنراد یلومعم هزادنا تبرت یاھراوید .درک ییاریذپ نم زا یرتشیب یزاون نامھم اب

 میقتسم ضیرع رازاب کی زا نام هاگتماقا ات هزاورد زا .تسا فیعض رایسب اھهزاورد عافد

 نام یاھپسا یوناز ات رازاب یال و لگ .دوب ناریو یاھناکد فرط رھ رد ھک میتشذگ

 .دیسریم

 

 تبرت ربمسد ٩

 لینکم رتکد اب بش .روز اب رگم ،دیآیمن تسد ھب لوپ اب زگرھ اجنیا رد تخوس و ھقوذآ

 یوگتفگ ،دوب هدرک لیصحت ندنل رد ھک قالخا شوخ یناریا کشزپ ،اباب ازریم روضح رد

 اھنآ رد ھک یاھروشک دروم رد فلتخم تالاوس حرط زا سپ لینکم رتکد .متشاد ینالوط

 نم .منک فقوت اجنیا رد مھد یم حیجرت ای مراد تسود ار رفس ایآ ھک دیسرپ نم زا ،ما هدوب

 زا ،دنا هدیباوخ هزیرگنس و ھنھرب نیمز یالاب رد اھرفس رد ھک یمدرم« ،مداد خساپ

 زا ،دنا هدیشچ ار کشخ نان معط رفس رد ھک یناسک .دنا رازیب دوخ ھناخ مرن یاھرتسب

 تبحاصم  ،دنکیم ادیپ سامت ساسحا اب ھک ناسنا ھنیس .دنا رازیب دوخ روشک نیریش ریش

 شیارب اھخساپ نیا .»دنکیم یرود یلحم ھعماج زا و دریذپ یم ھناقاتشم ار نارفاسم بوخ

 .دوب دنیاشوخ

 

 دوخ ریسم ھک ییاج ،درذگیم ریمشک زا ،مھد ماجنا مراد وزرآ مدوجو مامت اب ھک هدنیآ رفس

 ریسم مھاوخیم .دوب دھاوخ هویخ ھب اجنآ زا و ناشخدب ،رغشاک ،کادال ،تبت تمس ھب ار

 طسوت ھک منک ندید نتخ ای راتات زا و مھد لکش ناخردزھ ای ناخارتسا ھب هویخ زا ار دوخ

 یھاگ ھک دنچرھ ،دنا هویخ تلود غوی ریز اھنآ .تسا هدش لاغشا اھقازق ای نادرگرس لیابق
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 ار دوخ شالت تیاھن دیاب ،یدیسر ناشخدب ھب یتقو« ،تفگ میارب لینکم رتکد .دنا لقتسم

 گرزب ردنکسا ناگداون زا ار دوخ ھک یزادنیب راک ھب یمکاح روضح ھب یسرتسد یارب

 دنچ و دینیبب ،دنراد رایتخا رد ھک ار یباتک دھد هزاجا امش ھب ھک دیھاوخب وا زا .درادنپ یم

 تسا ناتساب ینانوی زا )لینکم رتکد روصت ھب( باتک یاھفرح .»دینک لقن ار نآ یھملک

 نآ تفایرد قاتشم رایسب ام تلود .دش رکذ البق ھک یھلسلس دروم رد یبلاطم یواح و

 .تسا

 

 ربمسد ١٠

 ناگنس ھعلق ،لحم نآ لقتسم سیئر ،یراق ناخ دمحم ،تبرت ھب ازریم سابع دورو زا شیپ

 ھب ندش میلست ضحم ھب .دراد رارق نآ رد شتاکرادت اب وا تورث ھک درک هریخذ ھقوذآ اب ار

 ار ناگنس تساوخ ازریم سابع یتقو .تفرگ رارق هدازھاش فطل دروم ،سراپ تموکح

 یھار نایم نیا رد :تفرگ رارق سبح رد لیلد نیا ھب و درک عانتما ناخ دمحم ،دنک بحاصت

 ترضحیلعا اب هزرابم ھب ار وا و درک ادیپ تارھ نارماک هدازھاش اب ھبتاکم ھمادا یارب

 هدازھاش .درک دروخرب یدایز تاظحالم اب ناخ دمحم ،لاح نیا اب .درک قیوشت ازریم سابع

 .درک تخادرپ ھطلس ریز ناییاتسور ھمھ ھب ار لاس ود یاھب هراجا

 

 ربمسد ١۶ ات ١١

 یھدنامرف ریز یلوا ھب .درک میسقت شخب ود ھب ار دوخ شترا ازریم سابع ترضحیلعا

 رانک رد ھشیمھ یمود و دنک تکرح زیربت یوس ھب ھک دش هداد روتسد یش ناتیپاک

 .دشاب ترضحیلعا

 

 تنوکس تبرت رد یراگزور یلع ترضح ھک دوشیم ھتفگ .تسا ربق یانعم ھب تبرت

 ھتشاذگ یاج رب دوخ یاھاپ زا یرثا ،تسا شناوریپ شیاتس دروم ھک یگنس رب و تشاد

 ناکم نیا مان و تسا هدیمرآ ردیح مان ھب گیبزوا کی دسج ھک دوشیم ھتفگ نینچمھ .تسا

 .تسا هدش ھتفرگ نآ زا »یردیح تبرت«
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 و محر یب یدرم وا .درک ھلمح تارھ و دھشم ھب تبرت لقسم سیئر یضاق ناخ دمحم

 و پسا لباقم رد ار اھنآ ھک دوب دوخ موق نمشد و اھنمکرت تسود وا .دوب شورف هدرب

 ینادنز ناونع ھب و تسا ھتفرگ رارق تلاح نیرتدب رد وا نونکا ،مھنآ اب .تخورفیم لوپ

 .تسا هدش هداتسرف دھشم ھب

 

 دروم رد یھشقن ھچ ھک مینک مالعا تارھ نارماک هاش ھب ھک تساوخ ام زا ازریم سابع

 نابز ھب یتاروتسد نم ھب لینکم رتکد تساوخرد ھب ھک میدرک ھقفاوم ام و دراد شیاھورملق

 .دنک تبحص یسراپ تسناوتیمن دراریج یاقآ نوچ ،داد یسراپ و یسیلگنا

 

 نانچ مھ وا .دوب ناخ دمحم رابرد ناشورف هدرب سیئر ،ھفایق شوخ یدرم یرومیت لوسر

 هدرب دنچ دوخ رمع رد ھک دیسرپ وا زا ازریم سابع .دوب یشککدوک تامادقا بکترم

 ھک دش نیگمشخ نانچ ترضحیلعا .»رازھ تصش ای هاجنپ« :داد خساپ وا ؟تسا ھتخورف

 جنپ ای راھچ شدسج ھک ییاج ،دندیرب رازاب رد ار وا رس .درک رداص ار وا نتشک روتسد

 .دوب فرب و لگ ریز زور

 

 دمآ ام لزنم ھب ازریم سابع ترضحیلعا ریزو تسخن ماقمیاق ماونع ھب مساقلادبع ازریم

 ناکت ھب تداع و رون مک و زیر نامشچ اب تسا یدرم وا .تشاد ام اب ینالوط یوگتفگ و

 .تسا قیمع ھبقارم و رکف رد ھشیمھ وا ھک دناسریم رواب نیا ھب ار مدرم و دراد رس نداد

 .تسا رگوداج ھک دوشیم ھتفگ لاح نیع رد و دراد ازریم سابع رابرد رد یدایز ذوفن وا

 رد وا ھب نداد ھیدھ نودب تسا نکممان و دھدیم ماجنا ،دراد تسود ھک ار یراک رھ وا

 رت لیخب و رترگ ھلیح یدرم .دنیشنیم رادیب بش و دباوخیم زور مامت .دش قفوم یراک

 .تسا ھتشادن دوجو سراپ رد زگرھ وا زا
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 ار تارھ ھب یورشیپ حرط ھک درک راداو ار ترضحیلعا ،لینکم رتکد تارکاذم تیقفوم

 تعاطا و دش نوریب ناخ اضرلادبع اجنآ مکاح .دوش زیربت مزاع دزی هار زا و دراذگب رانک

 بوصنم دزی مکاح ار ازریم کلم فیس دوخ هدازردارب .درک نالعا ار ازریم سابع زا دوخ

 ازریم یلع نسح طسوت شیپ لاس دنچ ھک تفر نامرک ھب باتش اب ترضحیلعا هاگنآ .درک

 نداتسرف اب ھک ازریم سابع اب تساوخیم وا .تشاد تنوکس دھشم رد و دشیم هرادا

 یلع نسح .دنک گنج ،درک ماکان ار وا حرط شرگ ھلیح ریزو قیرط زا ھناتسود نانخس

 تزع اب و درک ییاریذپ مارتحا اب ار وا و دمآ هزور ود هار ازریم سابع ھب دامتعا اب ازریم

 ھک ھنوگ نآ افو یب هدازھاش ای( ازریم سابع زور دنچ زا سپ .دناسر نامرک ھب ناوارف

 ھک ییاج ،داتسرف نارھت ھب و درک ریسا ار ازریم یلع نسح )دنیوگیم وا ھب بولغم مدرم

 ردارب زاریش مکاح امرف نامرف طسوت نونکا نامرک .دوشیم ھگن ینادنز ناونع ھب الاح

 .دنار نوریب نیھوت اب ار سابع طسوت هدش نییعت مکاح ھک دوشیم هرادا ازریم یلع نسح

 

 رایتخا رد ھک یوق لحم کی ،دیشک رکشل نادیم ناطلس یوس ھب ازریم سابع ترضحیلعا

 نانابھورگ زا یکی نآ رد ھک تفرگ رد یدیدش دربن ھطقن نیا رد .تسا درک ناخ یلق اضر

 ریخست ینالوط هرصاحم کی زا سپ .تفرگ رارق ھلولگ تباصا دروم اھدرک طسوت ییاپورا

 ار درک سیئر مکحتسم رایسب ھعلق کی ،دابآریما سپس ازریم سابع .دش ناسکی کاخ اب و

 یلحم ،هرصاحم یتدم زا سپ .دیشک رکشل قوف ناخ تنوکس لحم ناچوق ھب و درک ریخست

 و دندش میلست یناسآ ھب تبرت و سخرس .دندوب ھتفرگن ار نآ زگرھ ناینیشیپ ھک تفرگ ار

 .دندش ینادنز اھنآ نامکاح

 

 ،فاخ مجنپ ،هرزاگوج مراچ ،ناگنس موس ،راثن مود ،نوکدیک لوا :تبرت گرزب یاھاتسور

 ،درگزآ مھدزای ،تالحم مھد ،لگنج مھن ،دابآ یدرم متشھ ،نیسح اغآ متفھ ،راخشیر مشش

 .یدنیم مھدراھچ و دابآ ضیف مھدزیس ،کزیب مھدزاود

 

 زیربت ات نارھت زا لحارم
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 لیام  گنسرف         

 ٢۴  ۶        ھینامیلس ١

 ١٢  ٣        داباراک ناس ٢

 ٢٠  ۵        ھلشیک ٣

 .تسا لاوز ھب ور نونکا اما ،دش رامعا رضاح هاش موحرم ریزو عیفش ازریم طسوت نیا

 ٢٨  ٧        نیدزق ۴

 .دشیم هرادا هاش نارسپ زا یکی ازریم یقن یلع طسوت ھک دوب گرزب رھش کی نیا

 ٢٠  ۵      نالک یاتسور کی ھناد هایس ۵

 ٢٨  ٧ هاچرھبا مان ھب یدور طسوت هدنوش یرایبآ یاھغاب زا رپ ،رھبا ۶

 لحم نآ رد ار ناتسبات و دش ھتخاس هاش یلع حتف طسوت ھک ابیز نامتخاس یاراد ھیناطلس ٧

 ٢٨  ٧        دنارذگیم

 ٢٠  ۵ دشیم هرادا ازریم هللا حتف طسوت ھک کچوک رھش کی ،ناجنوی ٨

 ٢۴  ۶  درادن الاب هداج زا دمآ و تفر ناتسبات رد ،ناغمرا ٩

 ٢٨  ٧        ناکگا ١٠

 ٢٨  ٧        مشچرس ١١

 ٢٨  ٧    درذگیم نآ زا یگرزب رھن ،ھنایم ١٢

 ٢٠  ۵        هاچنمکرت ١٣

 ٢٠  ۵        شدامکیت ١۴

 ٢٨  ٧         دابآدیس١۵

 ٢٠   ۵        زیربت ١۶ 

 نیا ات ھک سیلفیت .دش هداعا لوپ تخادرپ اب سپس و دش ھتفرگ اھسور طسوت رھش نیا

 .تساھسور غوی ریز نونکا ،دشیم هرادا نایسراپ طسوت رخاوا

 

 ناھفصا ات نارھت زا لحارم

 ٢٠  ۵         ھنارک ١
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 اب نزاخم .درادن دوجو نآ رد یھاچ چیھ .دش ھتخاس قباس هاش طسوت ،ناطلس ضوح ٢

 ٢۴  ۶  دنوشیم فرصم ناتسبات رد و دنوشیم رپ ناتسمز رد بآ

 ٢۴  ۶ دش ھتخاس یناملس کی طسوت ارسناوراک اب لپ نیا :کالد لپ ٣

 ١٢  ٣ اضر ماما رھاوخ دسج سدقمربق رطاخ ھب روھشمرھش کی ،مق ۴

 ٢٨  ٧         داباروس ۵

 ٢٠  ۵        دابآرصن ۶

 ١٢  ٣    مشیربا رطاخ ھب روھشم رھش ،ناشاک ٧

 ٢۴  ۶        دور هوک ٨

 ٢٨  ٧         وس ٩

 ٢٨  ٧       ناخ ھچروم ١٠

 ٣۶  ٩        ناھفصا ١١

 

 نارھت ات دھشم زا لحارم

         دابا فیرش ١

 نآ رد ییابیز ریمعت .گنس کی یور رب اضر ماما هاگمدق رطاخ ھب روھشم ،هاگ مدق ٢

 .دننک شیاتس ار ازریم سابع نآ سسوم ھک دوشیم ھتساوخ نارفاسم زا و هدش اپرب ھطقن

 .یفرب یاھھوک یاراد و ناسارخ رد ریذپلد رایسب رھش کی ،روپاشین ٣

 دابآ نیسح ۴

 .دراد ھناریو و گرزب یارسناوراک کی ،ینارفعز ۵

 راوزبس ۶

 ناپیم ٧

 نمیزام ٨

 دابآ سابع ٩

 یامایم ١٠

 دور هاش ١١



 186 

 الم ھھد ١٢

 .ھناریو یناتساب لحم کی ،ناغماد ١٣

 دابآ تلود ١۴

 ناوھا ١۵

 نانمس ١۶

 دنیگسال ١٧

 نادارا ١٨

 فیپناولا ١٩

 دبنگ دوبک ٢٠

 نارھت ٢١

 

 تبرت ،ربمسد ١٨ و ١٧

 رد یش ناتیپاک ھک میدش علطم هودنا اب و دش سدقم دھشم مزاع ازریم سابع ترضحیلعا

 رتکد ھک ییاج ،دروآ تبرت ھب ار وا و تفر لینکم رتکد .تسا هدش رامیب هاگودرا هار

 .تفای دوبھب وا و داد وراد وا ھب ،درک یریگنوخ ار وا دراریج

 

 ربمسد ٢١ ات ١٩

 و دیسریم تاناویح مکش ھب یال و لگ ھک دندوب فیثک ردق نآ اھنآبایخ و دیرابیم ناراب

 اھنآ رد اھپسا و نادرم تاقوا یھاگ ھک تشاد دوجو یقیمع یاھخاروس یال و لگ ریز

 دوجو تبرت رد یدایز نانکاس ،دیوگیم سراپ خیرات رد رزیرف یاقآ ھک ردق نآ .دنداتفا یم

 .دسریمن رازھ ۵ زا شیب ھب اھنآ دادعت اما .دراد دوجو رفن رازھ ۴٠ دیوگیم وا .درادن

 

 زا معا ،یصخش رگا .تشاد یهداعلا قراخ یتیصخش یگژیو لحم نآ مکاح ناخ دمحم

 عفانم فالخرب ھک دوب فظوم الوا ،دنک رداص یمکح دوخ عفن ھب دھاوخب عفادم و یکاش

 میمصت تساوخداد فالخرب ،شا یگشیمھ تداع قبط ناخ دمحم .دنک تبحص دوخ
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 ھک دوب یزیچ نامھ نیا ،تیعقاو رد .تسا لکشم یضاقتم یارب وا رظن ھب ھک تفرگیم

 .تساوخیم وا

 

 ربمسد ٢٢

 یدایز یاھرھن زا .میدرک کرت هدازھاش یھقردب اب ار تبرت ،تارھ تمس ھب دوخ ریسم رد

 هرادا ریز رد ھک میدرک فقوت ،یلیام ٢٠ ،ناگنس رد .دوب فرب زا هدیشوپ ھقطنم ،میتشذگ

 رایسب قدنخ .تشاد دوجو یرگید لخاد رد یکی ،راوید ھس .تسا یمکحتسم ھعلق یراق

 ٢ ناگنس ھنکس .دوب ھتشاذگ ناگداپ نودب ار ناکم نیا هدازھاش .دوب کیراب اما ،قیمع

 ابیز رایسب تسا ییاتسور دابآرفعج .دنکیم دیلوت یراوج راورخ رازھ ١۵ .تسا رفن رازھ

 ھتخاس یبوخ مامح وا .دراد مان باون ھک ناخ دمحم ردام رایتخا رد و ناگنس راوج رد

 .تسا ھقطنم مدرم ھمھ شیاتس دروم ھک تسا

 

 ربمسد ٢٣

 ،ناخ دمحم یومع گیب ناخ نیما طسوت ھک دناسر راخشار ھب ار ام یلیام ١٢ رفس کی

 رازھ ١۵ اجنیا .تسا هدش هداھن داینب ،دوب لحم نآ مکاح اریخا ھک ناخ دمحا گرزب ردارب

 یاھنمکرت اریز .دناهدش دازآ یگدرب زا یگزات ھب اھنآ زا یرایسب ھک دنراد یگدنز رفن

 ھب ھک ینامز ناییاتسور .دندمآرد تراسا ھب ازریم سابع ترضحیلعا طسوت سخرس

 ار دوخ نیدلاو دنتسناوتیم یتخس ھب ھجیتن رد و دندوب ناوج ،دندوب هدش ھتفرگ هدرب ناونع

 .دنسانشب

 

 ھک دندوب دحتم دابارصن مدرم اب ،دندمآیم روشک شخب نیا ھب ھلمح یارب ھک یاھنمکرت

 رد :تسا لامش تمس رد ھعلق شش زکرم راخشار .دندادیم وج و فلع ار ناش یاھپسا

 یدھم ،دابآ پسا ،دابآ سمش ،یبونج دابآردیح ،هوکارب ،دابآ حتف مانب یاھاتسور زیرد زکرم

 .دراد رارق شمشک ھب فورعم یقرش دابا لالج و شبوخ جنرب رطاخ ھب روھشم یبرغ دابآ

  .تسا مدنگ راورخ ۶٠٠ راخشار دمارد
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 ربمسد ٢۴

 ھب .میدیسر قرش لامش تھج رد دوخ فقوت نیرخآ زا یلیام ٢٣ ھلصاف رد دابآرصن ھب ام

 ناگناگیب میرکت دروم یلع ترضح هزجعم اب ھک میتخود مشچ امرگ مان ھب یدنلب یفرب هوک

 هدایپ دوخ پسا زا ،تشذگیم هوک نیا زا ترضح نآ یزور ،دنیوگیم .تسا ھتفرگ رارق

 یرگید یکیدزن رد مرگ بآ یھمشچ ھک ییاج ،درب ورف هوک نماد رد ار دوخ هزین و دش

 .دنریگیم ھمشچرس یلع ترضح هاگمدق زا ھک دراد رارق

 

 رد اما .دننکن دیدزاب سدقم ناکم نآ زا ناریاز ھک دوب هدش ثعاب اریخا اھنامالا زا سرت

 .تسا نما رایسب هداج نامز نیا

 

 نآ نانکاس ھک دراد رارق دابآ تداعس مان ھب ییاتسور ،قوف هوک ریز رد ،هداج یامن رد

 تبرت زرم رد دابآ یدھم یاتسور ھب ام هار .دندوب هدمآرد یگدرب ھب اھنامالا طسوت اریخا

 ناخ هللارصن طسوت ھک میدش فاخ ھقطنم دراو لاح .دوب هدننک ھتسخ و دولآلگ یردیح

 ھب ازریم سابع دورو زا شیپ رھش نیا .دوشیم هرادا موحرم ناخ چیلق رسپ یرومیت

 ھیذغت مکاح طسوت و دندرکیم ھلمح ھقطنم نیا ھب ھک دوب اھنمکرت صاخ هاگتماقا ،ناسارخ

 تمس رد .تسا اتسور ١٣ زکرم و دش ھتخاس ناخ چیلق زپشآ دمحم طسوت ھعلق .دندشیم

 ضیف بونج رد ؛کاداپ برغ رد .دنراد رارق ناملس ماھ ،باغرم ،یمالس و یدیعس قرش

 نیا .تسا عقاو دابآریخ و نارزم ،قوراش ،نواگس لامش رد و دابآ حرف ،دابآ سابع ،دابا

 .دننکیم دیلوت یراوج راورخ رازھ ٢ ھنالاس تالحم

 

 ربمسد ٢۵

 یھقطنم .تسا یرومیت یاسور تماقا لحم ھک میدیسر یلیام ٢٨ ھلصاف رد یور ای فاخ ھب

 یهرظنم و هدش ھطاحا ربونص ناتخرد ای وجان اب ھک گنشق یاھغاب .تسا للجم رایسب
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 ھنایشان یاھنیشام اما ،دندوب دیدج نم یارب یداب یاھبایسآ .دنھدیم لیکشت ار ھناقشاع

 .تسین ھسیاقم لباق ییاپورا یاھبایسآ اب ،تفگ نم ھب دراریج یاقآ ھک ھنوگ نآ ،نشخ و

 

 ربمسد ٢۶

 هداج پچ تمس رد ھک میتفر الاب زراخاب یاھھوک زا و میدرک دیدجت ار دوخ ریسم حبص

 خی لاناک ھس ای ود زا ،میدش جراخ اھنآ زا یتقو .میدمآ دورف هرد ھب سپس و دنتشاد رارق

 هدوب اھنمکرت ناکم رخاوا نیا رد ھک میدیسر یهدش ناریو یاھارسناوراک ھب و میتشذگ هدز

 نھد ای نھد نآ ھب ھک تسا یناتساب و هوکشاب ،دنلب رانم ھب فرشم لحم پچ تمس .دنا

 ھب یاھھبیتک اب ھک هدش نیئزت رمرم گنس ھتخت اب ناریو یارس هزاورد .دنیوگیم تارک

 رفس فرب یور زونھ ام ھک یلاح رد ،درک بورغ دیشروخ .تسا هدیشوپ یبرع طخ

 نیا .میتفر شیپ ماگ ھب ماگ نآ یوس ھب ھک میدید رادبیش و هایس یزیچ رود زا .میدرکیم

 ھک دنتفگ و دندش الاب اھراوید ھب یلاھا و دندوب لفق اھهزاورد .انزیرف مان ھب دوب ییاتسور

 ھتسخ و درس الماک ام .دندرک اھنامالا نامگ ار ام اریز ،دنھدیمن دورو هزاجا ام یارب

 رفسمھ .مدرک زاب ار هزاورد ،هدکھد ھب دورو اب و متفر الاب راوید زا اروف نم .میدوب

 !»هللا ای« ،دوب نیا ناش دایرف .دز قالش ار ناییاتسور تسناوت ات ام یسراپ

 

 ربمسد ٢٧

 ھک ییاج ،میدرک تکرح هدننک ھتسخ و عیسو یتشد نایم زا بش ٧ ات حبص ۴ تعاس زا

 هدز خی هاچ رانک زا ،میوش نایروغ هرد ھناھد دراو ھکنیا زا شیپ .میدیدن ار درم کی یتح

 رد .تسا هدنامن یقاب نآ زا یرثا گنس دنچ زج ھک میتشذگ یناریو یاھارسناوراک و

 عرازم و اھرابیوج یرایسب زا .میدرک مگ ار هار کیرات بش رد نایروغ تشد ھب یبیشارس

 نایروغ ھب رایسب تقشم زا سپ .دنتفریم ورف مکش ات ام یاھپسا ھک میدرک روبع هدز خی

 یاھھچوک زا یکی ،ناجنک یادخدک ای سیئر مساق الم ھناخ رد و میدیسر یلیام ۵۶ ھلصاف رد

 ابیز شتآ رانک رد ار بش و دندوب رس تشپ ام نامداخ و اھنادمچ .میدرک فقوت نایروغ

 .میدرک دوخ باوخ رتسب ار ھنھرب نیمز و میدنارذگ
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 ربمسد ٢٨

 رد ھک میدید ار یدایز ناریو یاھنامتخاس ھک ییاج ،میداد ھمادا نایروغ رد تماقا ھب

 تارھ ریزو .دوب ھبورخم یاھناکم و اھلادوگ نایم رد تشک .دندوب هدنگارپ ھقطنم رسارس

 ھطاحا دنلب یاھراوید و فرژ قدنخ ود ار نآ فارطا ھک تسا ھتخاس یمکحتسم رایسب ژد

 .ایسآرس و نادغات ،وسیق ،ناجنق :دراد دوجو نایروغ رد نابایخ راھچ .تسا هدرک

 

 ربمسد ٢٩

 ریاب هداج .تارھ دور لحاس یلیام ١٢ رد ییاتسور ،میتفر ناجنز گنشورپ یاتسور ھب

 .تشاد نایرج ناغفا هداوناخ رد یسورع .دندرک لابقتسا ام زا مارتحا اب اتسور یاسور .دوب

 ،دنتشاد تکرش یسورع مسارم رد هدایپ ھک ینارگید و دندوب پسا رب راوس نانز و نادرم

 .مدوب هدیدن یدنھ یاھیسورع رد زگرھ ار نآ ھیبش .دندرکیم ادصورس و دندیدنخ یم

 

 ربمسد ٣٠

 اجنآ رد و میدیسر تارھ ھب ماش زا سپ ،نابیکش یکیدزن رد تارھ دور زا روبع زا سپ 

 زا هزمشوخ ماش کی اب و زیمت رایسب یھناخ رد .میتفرگ رارق ریزو هداوناخ لابقتسا دروم

 رد رگید درم ۶ اب ار زپشآ کی و دوب ام نابزیم رادرس ناخ دمحم نید .دندرک ییاریذپ ام

 .داد رارق ام تمدخ

 

 ربمسد ٣١

 تیمیمص تیاھن اب و دندمآ ام رادید ھب رگید یاسور اب هارمھ ناخ دمحم نید رادرس ،حبص

 رادید هزادنا ھب ام ندید زا ھک دنتفگ و دندروخ ھناحبص ام اب یگمھ .دندرک راتفر ام اب

 .دنا لاحشوخ دیقف هاشرومیت ترضحیلعا

 

 ١٨٣٣ یرونج ١٠ ات ١
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 تعاس جنپ تدم ھب ار ام و داتسرف ام قاتا ھب ار اھهدنیارس رادرس .دیراب فرب و ناراب

 .درک مرگرس

 

 شرف یور ھک فیثک و کیراب رایسب قاتا رد و درک راضحا گرا لخاد ھب ار ام هاش

 شتآ زا رپ ینھآ باقشب کی اب بوچ دایز رادقم وا .میدرک ندید وا زا ،دوب ھتسشن هدیسوپ

 رھ رد تخب هایس عمش ھس .دوب شوھیب و تسم گنب و کایرت اب وا .تشاد دوخ شیپ رد

 متسناوت یتخس ھب نم ھک تشاد رارق یسحیب تیعضو نانچ رد وا .دنتخوسیم فرط رھ

 شوخ شروشک ھب ام ھک دوب نیا شداوم ھک منک کرد ار وا ھنالبنت و ھتسکش ھمین تبحص

 .تسا لاحشوخ رایسب ام ندید زا و میدمآ

 

 ھب ام اما ،میوش هارمھ وا اب راکش رفس کی رد ات تساوخ ام زا ناخ دمحم نید رادرس

 .تشاد نتشون یارب یزیچ دراریج رتکد ،تقیقح رد اما .میتساوخ ترذعم دایز فرب لیلد

 .درک تبحص نم اب ھنانابرھم رایسب و داتسرف نم لابند ھب ناخ دمحم نید رادرس ،رصع

 دنمشناد کی ناونع ھب ار دوخ ھک منک ھنیاعم ار ھلاس ٢٠ ناوج کی ھک تفگ نم ھب وا

 ،مدیسرپ وا زا ھک لوا نامھ زا ،تشاد مان شوخرس ھک یناوج .تسا هدرک یفرعم یسیلگنا

 تداع دنچ وا .دوب رعش دنچ ندورس و یسراپ شناد یاراد وا .دوب راکبیرف و وگغورد

 یور یھاگ ار شکچوک تشگنا ،دنز یم فرح تقو رھ الثم .دراد درف ھب رصحنم رایسب

 و هریت نامشچ یاھکلپ ،دنکیم تبحص یتقو .دراذگ یم شا ھناچ یور یھاگ و اھبل

 نم زا وا .ددنبیم یناھگان روط ھب ار اھنآ ،نآ زا سپ .دروآیم نییاپ و الاب ار شیابیز

 وا ھب .منک ھیصوت اقآ ناگی ھب بوخ تیعقوم کی یارب و مربب دنھ ھب ار وا ھک تساوخ

 ھمھ نیا ھنرو ،تشاد یھاوخ یبوخ تیعضو ،یشاب بوخ سیون یسراپ رگا« :مداد خساپ

 .»دوشیم وت زا اھنآ یرازیب ثعاب ،نایاقآ فطل بلج یاج ھب وت ھنانز راک

 

 ناکم ھک ار حالصم ات داتسرف ام دزن ھقردب اب ار دوخ تافیرشت سیئر ،تشاچ ماگنھ هاش

 زا .دش ترامع زا ام ندید عنام و دیرابیم ناراب .دھد ناشن ام ھب ،تسا یناتساب رایسب
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 طخ کی رد ھک مدرک ندید عفترم ربونص دنچ زا اجنآ رد ،میتشگرب نابایخ هداج قیرط

 یارب نابایخ نیا .دوب هدش تسرد یلیام کی ھب کیدزن ینابایخ و دندوب هدش ھتشاک میقتسم

 .تسا هدش ھتخاس تاقباسم

 

 یرونج ٢١ ات ١١

 .درکیم فیثک رایسب ار اھھناخ و اھنابایخ ،اھ فرب ندش بآ و دیشخردیم دیشروخ 

 

 یصوصخ قاتا ھب ام لابند ھب ار یصخش هاشداپ ،دوب ھجرد ٩ جنسامد ھک درس حبص رد

 ھقالع دروم یشنم یشابراطع رگم ،دوشن دراو یرگید صخش ھک داد روتسد و داتسرف

 رد ھک تفگ دراریج یاقآ ھب هاشداپ .دوب وا رواشم و تشاد روضح نایلق اب ھشیمھ ھک شا

 دروم رد وا .منیشنب وا شیپ مھ نم و دنیشنب شتآ رانک رد وا کیدزن و تسار تسد

 اب یتسود قاتشم رایسب ھک دیسریم رظن ھب ھشیمھ و درک تبحص فلتخم تاعوضوم

 تعاطا لوبق یتح و اھسیلگنا اب یتسود زا ،ھک دوب نیا وا راتفگ فدھ .تسا ھیناترب تلود

 .دنا اھسور ناتسود ھک نایسراپ اب ھسیاقم رد ،دوب دھاوخ دنسرخ رایسب اھنآ زا

 

 دیسریم رظن ھب و دندوب ابیز رظانم .متفر الاب هاش دومحم غاب هوکشاب نامتخاس ماب تشپ زا

 یاقآ .تسا هدش ھتخانش مود تشھب مان ھب سراپ رد ھک تسا ریمشک بیقر روشک نیا ھک

 .دندمآ وا یتمالس زا ندیسرپ یارب ھمھ هاش نارس و دش رامیب دراریج

 

 یرونج ٣١ ات ٢٢

 نتشذگ زا سپ .مدرک جک تسار تمس ھب ار دوخ ریسم و مداتفا هار ھب قاچ بطق هزاورد زا

 یرازغرم نایم زا ارم ھک مدش نامالا تیب مان ھب یاتسور دراو یتشخ قات ریز زا

 هزاورد دراو .دنارذگ زوریف یجاح رسپ مساق کلم هدازھش طوبرم نوگلگ و ارگسنجمھ

 ناتخرد و فیرظ تانیئزت اب رابنا بآ راھچ .مدیدرگ لاحشوخ رایسب غاب یاشامت زا و مدش
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 و مدق ۴۵٠ متفرگ هزادنا ھک ار غاب لوط .تشاد دوجو هزمشوخ یاھهویم عاونا زا رپ

  .دوب مدق ١۶٠ نآ ضرع

 

 لاس دص رد ھک دنیوگیم مدرم و تسا هدرکیمخز تدش ھب ار تارھ یاھنامتخاس ناراب

 .دوب هدیرابن ناراب ھمھ نیا ھتشذگ

 

 یروربف ٣ ات ١

 رد ار وا ات داد هزاجا ینابرھم اب ارم وا ،مورب هاش تاقالم ھب ھک متشاد ار راختفا نیا نم

 روطچ دراریج یاقآ ھک دیسرپ نم زا وا .دوب هدش نیئزت بوغرم رمرم اب ھک منیبب یمامح

 نم ھک تفگ و تسشن خرس لمخم یور .تسا هدش رتھب ھک مداد خساپ ھناندمتم نم .تسا

 مکاح ای دراریج یاقآ رگا« :تفگ وا .دندوب ھتشاذگ شولج بالگ بآ لتوب کی .منیشنب مھ

 ازریم سابع ترضحیلعا اب ھک درک دیھاوخ دونشخ ارم ،دتسرفب دھشم ھب ار امش بحاص

 نتفرگ ،دھشم ھب نتفر زا نم فدھ« :مداد خساپ .»دییوگب تارھ تردق شیاتس هراب رد

 ازریم سابع ھب لینکم رتکد داھنشیپ ھب هاش خساپ ندناسر و دراریج یاقآ یارب وراد و لوپ

 ھک منک تبحص یتاعوضوم دروم رد هدازھاش اب نم ھک تسا راودیما ،تفگ وا .»تسا

 وا ھک متشاد قلعت سیلگنا تموکح ھب نم نوچ و ددرگ تارھ ھب وا ندمآ میمصت عنام

 سابع ھن ،دراذگاو اھنآ ھب ار شروشک یتح و دوش تسود نآ اب تساوخیم ھناقاتشم

 نم خساپ .میوگن شروشک ھیلع یزیچ ازریم سابع هدازھاش ھب ھک دوب راودیما وا ؛ازریم

 تبحص وا عفن ھب مھاوخیم بلق میمص زا و متسھ ترضحیلعا رادافو رای نم« :دوب نیا

 تموکح اب ھک درک دای دنگوس نآرق و تشھب رد شردپ ناج ھب و درک هدنخ مین .»منک

 دوخ تخت و جات زا بلق میمص زا ،دتسرفب شیارب یروتسد رگا و تسا تسود سیلگنا

 ار شرس یلاش ،دھشم ھب مرفس چرخ یارب .دنکیم نم میلست ار شروشک و دریگیم هرانک

 داتسرف نم یارب دوخ یشنم طسوت ار پسا ود تشاچ زا سپ .داد نم ھب لوپ ھسیک کی اب

 .متفریذپ شرگید یاھھیدھ اب ،دراریج یاقآ یاھھیصوت اب ھک
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 یروربف ۴

 یارب دراریج یاقآ زا یتایادھ و نارماک هاش زا یاھخساپ اب ار دھشم یوس ھب مریسم نم

 لماح نم و دوب کبس رایسب ام لوپ یاھھسیک .مداد رود شیارب اود ندروآ و لوپ ضرق

 .مدوب دھشم ناگرزب یارب یسیلگنا و یسراپ دایز یاھھمان

 

 شدسج ھک تشاد رارق مان نیمھ ھب یصخش زا ،ھجوخ الم مان ھب یھوک ام تسار تمس رد

 مان ھب یعیسو تشد هوک رگید فرط .دوب شناوریپ هاگترایز و تشاد رارق نآ یالاب رد

 یکیدزن رد هوادرآ دنب مان ھب یاھهوک اب .تسا بآ و بوچ زا هدیشوپ ھک دراد دادتما ناجنس

 ینییاپ هار .تسا بیقر یب کاخ یزیخلصاح هاگن زا ھک دسریم سیغداب یروانھپ روشک

 شیپ .منک روبع رابراک مان ھب یعیرس رایسب و قیمع رھن زا مدش روبجم ھک میدرک لابند ار

 زا خسرف ھس ای لیام ١٢ ھک مدش کشوک مان ھب یکچوک یاتسور دراو باتفآ بورغ زا

 ریقف هداوناخ راھچ نآ ھناخ رد طقف ھک دوب ناریو ھناخ ٢٠ اج نآ رد .تشاد ھلصاف تارھ

 .دندوب لوغشم وج و مدنگ تشاک ھب نازرواشک .دندرکیم یگدنز تخبدب و

 

 راورخ ٩ و ھبنپ راورخ ٨ ،وج راورخ ۵٠ ،مدنگ راورخ ١۵٠ کشوک ھنالاس تادیلوت

 ناگدنرپ زا رپ ھک دراد دوجو یگرزب رایسب ضوح اتسور ترواجم رد .تسا هزوبرخ

 .دراد دوجو ابیز نامتخاس کی یاھھناریو یدورو یوربور .دوب یزبآ

 

 یروربف ۵

 ییاریذپ نم زا ھنازاون نامھم ھک ییاج ،دناسر نایروغ ھب ار ام یلیام ٣٢ ییامیپھار

 سابع ھب تسا نکمم ھک تسا کوکشم ھنایفخم ھک داد ناشن دوخ راتفر اب رادرس .دندرک

 یوق رایسب نابھگن کی دھشم ات ھک داد داھنشیپ نم ھب اما ،میوگب تارھ ھیلع یزیچ ازریم

 .دھدب نم ھب
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 و اھلیاخیا و راھش اب تسار تمس زا ھک مدرک یط فیثک رایسب هداج رد ار لیام تشھ

 زا یکی .میدرک روبع ددعتم یاھرھن زا .دوشیم یھدنامرف ناخرتفک هزوپ اب پچ تمس رد

 بآ رد رولب دننام ھک تسا ییابیز یاھگنس یاراد و تسا لپ ،دراد مان کایمیم ھک اھنآ

 .دشخرد یم

 

 ھب بآ .میدرک روبع ناجنز یکیدزن رد یکچوک یاتسور ،ادھش یکیدزن رد ار تارھ دور

 دیسریم ام یاھپسا مکش

 

 یروربف ٧ و  ۶

 دھشم ھب دھدن هزاجا ھک ھتفرگ روتسد هاش زا ھک تفگ رادرس نوچ ،مدرک فقوت نایروغ رد

 یلوپ یب لیلد ھب نم ینونک ترفاسم .متسین هاش ای ازریم سابع رومام نم« :متفگ .مورب

 ،هاش ھب سراپ تلود یاھداھنشیپ ھب مارتحا اب مھ و مروایب دھشم زا مھاوخیم ھک تسام

 ارم ھک تسا ھتشون ھمان امش ھب هاش رگا .مناسرب لینکم رتکد ھب ار دراریج یاقآ تالسارم

 امش ھب نم ؟داد هزاجا ایادھ و فطل اب نم یارب تارھ رد شدوخ ارچ ،دینک عنم نتفر زا

 .»مدرگ یمن رب تارھ ھب منک ھن تفایرد یروتسد هاش زا مدوخ ھک ینامز ات و مرادن رواب

 ینابرھم اب مراودیما ،دشاب هدرک رییغت شرظن رگا ،متفگ و متشون ھمان هاش ھب هراب نیا رد

 .دش هداتسرف ھنابش مراکراوس طسوت ھمان .مدرگرب تارھ ھب اروف ات دزاس هاگآ ارم

 

 یروربف ٩ و ٨

 یھاگ :مدرک رکف یفلتخم تاعوضوم ھب و مدنارذگ نایروغ رد ار ینیگمغ رایسب یاھزور

 .مدوخ کانرطخ تیعضو دروم رد یھاگ و دراریج یاقآ ییاھنت دروم رد

 

 نایروغ ،یروربف ١١ و ١٠

 .دتسرفب دھشم ھب تمالس ارم )روتسد( مقار تفایرد ضحم ھب ھک داد روتسد رادرس ھب هاش

 ھب دومن تساوخرد نم زا و درک یھاوخرذع یلیخ :دش هدنمرش رایسب رادرس هراب نیا رد
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 ھک تسا تسود بارش و فرحرپ ،بلط هاج صخش رادرس .مشخبب ار وا شراتفر رطاخ

 یلاو ای مکاح وا .تسا ناخ دمحمریش رادرس مان .تسا هدرک ماندب ار وا ھقطنم رسارس رد

 راھچ وا .تسا هدش مکاح ناگناگیب اب نآ رامعتسا یارب روز زا هدافتسا اب ھک تسا نایروغ

 .تسا گرزب رایسب اھنآ زا یکی ھک دراد پوت

 

 زا رتھب لابقا دیما ھب شزرا اب یاھپسا رب راوس داماد راھچ ،نم ندمآ زا شیپ زور ود

 ھک داد روتسد اروف ،یتخبدب نیا زا عالطا اب رادرس .دندرک رارف دھشم ھب نایروغ

 ناش نارسپ هانگ زا ھک هراچیب تادوجوم .دنشورفب هرازھ ھقطنم رد ار اھنآ یاھهداوناخ

 نم .دندومنیم تمحر بلط ناناملسم زا و دندرکیم ھلان دنلب یاھدایرف اب ،دندربیم جنر

 .دنادیم رتھب شدوخ ھک تفگ شمارآ اب وا .تسا مرج زا شیب تازاجم ھک متفگ رادرس ھب

 تسا ھتشاداو راک نیا ھب ابلاغ ار وا ،ناسارخ رد یگتفشآ و ثداوح نینچ ررکم عوقو اما

 .دنتخورفیم یزور ار وا دوخ هللاو ،دوبیمن رگمتس وا رگا و

 

 یروربف ١٢

 هداج رد .مدرک کرت ار نایروغ رادرس دارفا یارمھ اب باتفآ عولط رد یلاحشوخ اب نم

 دنبرھش ای نایروغ زا لیام راھچ ای خسرف کی یکی ھک متشذگ ازاگ و ماراتسیا یاھاتسور زا

 رب رس تارھ دور یوس نآ زا ھک تشاد رارق لوتیق یفرب یاھهوک نم یولج .دراد ھلصاف

 هار .دنزیریم ومآ ھب و دندنویپ یم الاب ھناخدور ھب ھک متشذگ کچوک رھن ود زا .دروآیم

 یاھپسا .دوب دنلب یاھفلع و رازین زا هدیشوپ ھک تشذگیم عیسو تشد نایم زا نم

 تقو چیھ نآ فلع ھک دنیوگیم و دنروآیم ھعرزم نیا ھب ھیذغت یارب ار فلتخم یاھاج

 .دنیوگیم ھلاھش نمچ نآ ھب .دوشیمن مامت

 

 طسوت ھک میدیسر ناریو یارس ای طابر ھب ،هدش ناریو لپ یور رب ھناخدور زا روبع اب

 سابع هاش نامز رد ودنھ تاریت .تسا لپریت مان ھب لپ نیا .دوب هدش لاغشا زابرس یهدع

 وا زا و دینش وا ھناھاوخریخ لامعا زا سابع .دوب هدرک اھیارس زا رپ ار قطانم نیا
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 و تفریذپن ودنھ .دنک تفایرد ،دوب هدرک چرخ لپ نتخاس یارب ھک ار یلوپ ھک تساوخ

 و دش نیگمشخ هاش سابع .»ملظ لوصحم امش لوپ و تسا راک لوصحم نم لوپ« :تفگ

 یارمھ ھب ادتبا ھک درک سامتلا اما ،دش دھاوخ هاش نامرف میلست ھک داد خساپ ودنھ

 تدم و دندمآ لپ ھب هاش و ودنھ .دش تباجا وا تساوخرد .دننک دیدزاب لپ زا ترضحیلعا

 یدبا تداعس هدنیآ رد ھک تسین یاھزیچ لالد وا ھک تفگ هاش ھب ودنھ .دندرک فقوت یدایز

 لپ نیا راوج رد یطابر ودنھ نیا .تخادنا ھناخدور رد ار دوخ و دشاب ھتشادن هارمھ ھب

 رد نآ .دننکیم اعد وا حور ھب ناناملسم یتح و هدش نارفاسم یداش ثعاب ھک دوب ھتخاس

 .دراد رارق ھناخدور تسار لحاس

 

 یناتساب و گرزب رایسب یاتسور .مدیسر یلیام ٢٠ ھلصاف رد ناسوک ھب بورغ کیدزن

 سخرس یاھنامالا ای نمکرت طسوت راب ھس .تسا ھنکس زا یلاخ نآ زا یشخب اما ،تسا

 .دش نوکسم هرابود ناخ دمحمرای ریزو طسوت شیپ لاس کی اما ،تسا هدش ناریو

 

 نم دزن حبص ،دوب هدش بوصنم ھعلق هدنامرف ریزو فرط زا ھک ناخ یسیع یساغ هاش

 شرسپ .تسا فیثک و هایس ،قاچ ،تشز ناغفا کی وا .درک تبحص یندم ھنوگ ھب و دمآ

 سابع رب )اھیگنرف تمدخ رد مھ و ریمشک لھا ناونع ھب( نم رگا ،تفگ ،دوب یدرم ھک

 شردپ و شدوخ ،دنک اھر اروف ار اھنآ ریزو ھک مزاس شراداو و منک وداج و رحس ازریم

 ھب« :تفگ نم ھب شنادان ردپ و متسین رگوداج نم ھک متفگ شیارب .دوب دنھاوخ نم راد تنم

 وداج اب ار ییاراد و تورث اھسیلگنا ھک دنادیم بوخ وا اریز .»دنبب ار تنابز ،ادخ ظاحل

 ار وا نم هدنخ ،تفگ وا .مریگب ار ما هدنخ یولج متسناوتن .تردق اب ھن ،دنا هدروآ تسد ھب

 ار شتساوخرد .»کش نودب« :مداد خساپ نم .تسا قمحا وا منکیم رکف ھک درک دعاقتم

 ھب .»دوش دازآ ریزو ھک نک یراک اما ،دنخب یناوتیم ات دنخب ،دنخب« ،تفگ و درک رارکت

 تدوخ یارب ار تپسا« ،مداد خساپ .دھد ھیدھ میارب پسا کی ھک درک داھنشیپ لیلد نیمھ

 .»نک فاعم ھناقمحا راک نیا زا ارم و راد ھگن
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 یروربف ١٣

 اجنآ زا و متشگرب لپ ھب نم و دوبن روبع لباق ھناخدور .مدرک عورش دیشروخ عولط زا

 ھب و دندوب ھنسرگ ھک مدش انشآ درم و نز دنچ اب .مدرک لابند ار ھناخدور پچ تمس

 لاسود تدم .دندوب زراخاب و دابآدومحم و ماج نانکاس اھنآ .دنتفریم یرگید یھقطنم

 ھب .دندش ناش ھناخ کرت ھب روبجم اھنآ و دوب راتفرگ یطحق اب اھنآ یموب یاھنآکم

 .دندوب هدیشک زارد هداج یور سح یب و دنتسناوتیمن نتفر هار ھک میداد نان اھیلیخ

  

 نایرج نآ رد یقیمع ھناخدور دنتفگ نم ھب ھک ییاج ،مدش جراخ ھعلقرفاک میقتسم هداج زا

 زا ھک هدید نآ یکیدزن رد ار نز ھس ھک تفگ ،داد ار ریسم تاعالطا ھک یدرم .دراد

 .دندوب هدرم یگنسرگ

 

 ھعلقرفاک برغ یلیام تشھ رد ھک مدرک فقوت ،دوشیم دای تارق دنب مان ھب ھک دنبرد کیدزن

 ریسم نیا زا فاخ و نایاق ھب ھلمح یارب طاقن ریاس و سخرس یاھنمکرت .دراد رارق

 .دنوریم

 

 یروربف ١۴

 ھب و مدرک کرت متسار تسد رد ار ھعلقرفاک ،مدرک ییامیپھار حبص راھچ تعاس دودح

 یهدز خی ندب و اھاپ نآ رد و دندرک اپ رب یشتآ مناراگتمدخ اجنآ رد .مدیسر ودنھ ھعلق

 :دوب ھتشون نینچ نآ برد رب و دوب ھتخاس ار ھعلق نیا ودنھ رجات کی .مدرک مرگ ار دوخ

 

 زا هاگرھ ،مھد یم دنگوس ناتردام و ردپ حور و لاعتم یادخ ھب ار امش ،نارفاسم یا«

 نوچ ،دیھدب دوخ یاھپسا ھب ارم وج و دیروخب نم نان زا و دییایب ،دیتشذگ ناکم نیا

 یارب ھن ،منک فرصم نارفاسم ھیذغت یارب ار نآ ات تسا هداد تورث نم یارب دنوادخ

 .»منک نفد نیمز رد ھکنیا
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 بحاص دندرکیم نامگ ھک هدش ھتشک اھنمکرت طسوت و هدوب هاوخیدازآ رایسب ودنھ نیا

 ،میتشذگ هار رس رد یدایز یاھاتسور زا .دننک ادیپ ار نآ دنتسناوتن اما ،دنوشیم وا لاوما

 ابیرقت .دوبن نکاس اھنآ رد رفن کی یتح ھک هریغو دابآ سابع ،زیرھک یاھاتسور ینعی

 .مدیسر یلیام ۴۶ ھلصاف رد ماج خیش تبرت ھب بورغ زا سپ .دندوب هدش ناریو اھنآ ھمھ

 رد مدینش ھک تسا الط ندعم کی یاراد ،دنسریم تارھ دور ھب ھک ماج لامش یاھھوک

 زبسرس یاھتشد و تسا زیخلصاح رایسب ماج ھقطنم .تسا هدرکیم راک هاشردان نامز

 .تشون ھینطنطسق ناطلس یارب دوخ تنطلس شیاتس رد یتیب ود دنچ هاشردان .دراد یدایز

 :تسا ریز حرش ھب اھنآ زا یکی

 

 .»ماج و روپاشین و نارھت ینعی ،تسا امش نیمزرس لک ھب یواسم نم روشک ھس«

 

 .تسا هدش اپرب شناوریپ طسوت نآ ربق ھک تسا یسدقم درم مان ماج

 

 یروربف ١۵

 زا هدیشوپ هداج .میداد رییغت یوق رایسب ھعلق کی ،دابآ دومحم تمس ھب ار دوخ ریسم ام

 دولآھم قفا زارف رب .مینیبب ار یزیچ چیھ دادن هزاجا دنت داب شزو اب هارمھ ناراب .دوب فرب

 اھنمکرت زا ھک دندوب ھتفرگ هرازھ یاھنامالا ار نآ مدرم ھمھ ھک مدید سیفن ژد دنچ طقف

 نوریب ھعلق زا نم زا ییاریذپ یارب وا .تسا قالخا شوخ یدرم دابآ دومحم مکاح .دنا رتدب

 .درک ییاریذپ نم زا ھنازاون نامھم رایسب و دمآ

 

 یروربف ١۶

 یلیام ۵۶ رد تسب گنس ھب بش ٧ تعاس ،میدرک کرت ار دابآ دومحم ھک دادماب ھس تعاس

 رادراوید ییاج ،میدیسر هریدھ ھب و میدید ار یرایسب ناریو یاھاتسور هداج رد .میدیسر

 یاھناوختسا ھک دوب هدرم امرس زا رتش ردق نآ و دندرکیم یگدنز نآ رد ناپوچ دنچ ھک
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 مراکتمدخ ھب و دوب یدرس بش .دندوب هدز خی یتخس ھب اھنآ .مدرک هابتشا تخوس اب ار ناش

 .دنک مھارف نم یارب یشتآ و درخب تخوس نیا زا ھیپور کی ھک مداد روتسد

 

 یروربف ١٧

 فقوتم ار ام یاھنادمچ یسور نانابھگن ھک ییاج ،لیام ٢۴ یط اب ،مدیسر دھشم ھب تشاچ

 یمدرم .دندرک دازآ ار نآ ،متسھ سیلگنا تموکح تمدخ رد نم ھک دندینش یتقو اما ،دندرک

 رارق دوخ یمیدق یاج رد نم و دندش لاحشوخ نم هرابود ندید زا ،دنتخانشیم ارم البق ھک

 ازریم زا یتشاددای ھنابش .دوب ھتفر تارھ ھب نم رطاخ ھب یلع بجر نآ بابرا ھک متفرگ

 و سراپ تموکح رادفرط وا .دوب هدناوخ ناتسلگنا رد ار بط ،تسنادیم یسیلگنا وا[ اباب

 .دنیبب ارم دھاوخیم ھک مدش ھجوتم نآ ھلیسو ھب و دیسر متسد ھب ]دوب ام ریفس تسود

 

 دھشم ،یروربف ١٨

 رد ھک ار یاھھمان مامت و داتسرف میارب یتشاددای ،نم ندمآ ربخ ندینش اب یکسوروب یاقا

 اب« ،تفگ و تفرگ اروف ار ازریم سابع هدازھش ھب دراریج یاقآ ھمان .تفرگ ،متشاد تسد

 و تفر یکسوروب یاقآ لوا ھک میدیسر رصق ھب ام .»مربیم هدازھاش دزن ار وت ھک ایب نم

 .دنیبب ارم تسناوتن و دوب لوغشم زور نآ رد هدازھاش .داد لیوحت ار ھمان شدوخ

 

 یروربف ١٩

 .منک تاقالم ار وا ھک تساوخ نم زا و داتسرف نم یارب یمایپ تارھ ناخ دمحمرای ریزو

 .مداد شیارب نیریاس یارمھ ھب ار شبابرا هاش ھمان و متفر وا دزن .دوب نارگن رایسب نوچ

 ازریم ندید زا نانچ مھ نم .درک کرت ھناندمتم رایسب ار نم و درک تبحص یدایز تدم وا

 .تشاد نم اب ار راتفر نیرت ھناتسود ھک مدش لاحشوخ اباب

 

 یروربف ٢٧ ات ٢٠
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 ازریم سابع ترضحیلعا .دوب یدرس رایسب زور اقافتا ،تسا هزور زور نیرخآ ھک دیع

 اب ھجرد رھ زا ینادرم ھک ییاج ،مورب رابرد ھب ات داتسرف نم لابند ھب ار یکسوروب یاقا

 لھچ ھک مدش دراو یرد زا نوچ .دنتفگ کیربت ناشیا ھب ار زور نیا و دندوب هداتسیا مارتحا

 ،تفگ و دز ادص .مدرک میظعت شا یتوکلم تلالج ھب ،تشاد ھلصاف شھاگیاج اب مدق

 اھراطق ھب ات مدومن میظعت و مدرک فقوت اج ھس رد .»ایب رت کیدزن ،یدنھ یازریم«

 دیسرپ نم زا و »دیدمآ شوخ« ،تفگ وا .دوب ھتسشن یرایرھش سابل رد وا ھک ییاج .مدیسر

 سابع .»متسھ نتجنپ تسود نم« :دوب نیا نم خساپ ؟تسیچ ممان و ھعیش ای متسھ ینس ھک

 میور شیپ ھک ار ولرتاو دربن حرط یتقو .دش لاحشوخ رایسب نخس نیا ندینش زا ازریم

 ایوج ار یزیچ رھ مان اھناکم یور شتشگنا نتشاذگ اب و مدرک فیرعت شیارب ،دوب ھتشاذگ

 اھلادوگ نینچ ناچوق گنج رد شنارسفا ،تفگ وا .دش لاحشوخ رایسب نم یوگتفگ زا ،دش

 تسد رد نوریب رد راقواب صاخشا ریاس اب شناریزو .دندرک رجفنم اروف ار لحم و دنتخاس

 یقیسوم هورگ اھنآ لباقم رد .دندوب ھتخاس یمدق ٣٠ فص کی و دندوب هداتسیا شتسار

 اھنآ زا یکی .دنتشاد نس لاس ١۶ ریز یگمھ و دندوب سور اھنآ زا یمین ھک تشاد رارق

 ازریم وا« ،تفگ نم ھب ھک درکیم بلج دوخ ھب ار ترضحیلعا نیسحت و تخاون یم ھلوت

 رایسب رابرد ،تیعقاو رد ؟»دنراد )یذفان( یخوش یاھمشچ ھچ اھسور ھمین نیا ینیب یم

 ھک هدازھاش ندید زا اھنآ .دندوب هداتسیا مارتحا اب ھجرد رھ زا دارفا نآ رد ھک دوب یگرزب

 رد یدایز تالاوس نم زا وا .دندش هدزتفگش ،درکیم تبحص نم اب ھنانابرھم ردق نیا

 بوشآ ،تفگ وا .»ما هداد ماجنا نم یگرزب راک ھچ ،نیبب« ،تفگ و دیسرپ ناتسکرت دروم

 تموکح ھک دوب روادیما و تسا هدرک دازآ ار ناگدرب و تسا هدناشن ورف ار ناسارخ یاھ

 رازھ راھچ ھک یهداج ،ینیبیم ازریم وا« ،تفگ نم ھب .دنک دیجمت رایسب وا زا سیلگنا

 دناوتیم نز ھک تسا هدش نما ردق نآ نونکا ،تشادن ار نآ زا ییامیپھار تارج حلسم درم

 رب هاشردان نامز زا ھک تسا یدرف اھنت ،دوزفا یو .»دنک رفس شدوخ یرطخ چیھ نودب

 یگرزب راک اعقاو امش رضاح لاح رد« ،متفگ نم .تسا هدش بلاغ سخرس یاھنمکرت

 منکیم رکف و درک دنھاوخ ھلمح ناسارخ ھب اھنمکرت ،سراپ ھب تشگزاب رد اما ،دیا هدرک

 اب ترضحیلعا .»دش دنھاوخن تکاس زگرھ ،دنوشن طلسم اھنآ رب اھییاپورا ھک ینامز ات



 202 

 زا رتھب اپورا هرادا ارچ منادیمن ،ازریم وا« :تفگ و دش هریخ نم ھب ھتشارفارب یاھوربا

 رھ ھک دیا هدرپس رفن کی تسد رد ار تردق مامت امش نوچ« :مداد خساپ نم .»دشاب نم

 یرانک ھک درک شریزو ھب ور و دز یدنخبل هدازھش .»دھدیم ماجنا ،دراد تسود یراک

 هژیو ھب ،تسا هدیدنسپ ردقچ اھیریمشک یوگتفگ ھک یونش یم« ،تفگ شیارب و دوب هداتسیا

 ،تفگ رتشیب تادھاشم زا رظن فرص اب وا ؟»دناهدرک لیصحت یسیلگنا نابز رد ھک یناسک

 تسا هداد وا تالاوس ھب یاھخساپ ھچ تارھ نارماک هدازھاش ھک دونشب نم زا تسا لیام

 مدوخ نم ھکنآ اب .دتسرفب تارھ ھب ام طسوت و دسیونب یسیلگنا ھب دوب ھتفگ لینکم رتکد ھک

 مدرک رکف ،مدوب هدینش ار وا یاھخساپ و مداد حیضوت نارماک یارب ار هدش ھتشون ھمان

 نیا دروم رد نم ھک میوگب یھاشنھاش ترضحیلعا ھب ھک تسا ھتسیاش و تحلصم

 مراودیما و ما هداد نارھت رد یسیلگنا هداتسرف ،لیبپمک درگرس ھب ار تالسارم ،عوضوم

 .دناسرب ناشیا عالطا ھب ار عوضوم نیا دوز یلیخ وا

 

 نم تارطاخ باتک رد نآ حرش( ھگنس تیجنر تردق و تسایس دروم رد ندیسرپ زا سپ

 اب ارم وا ،)تسا هدش ھتشون تموکح یشنم نواعم نایلیویرت یاقآ طسوت ھک دوشیم ادیپ

 نم تشگزاب رد ات داد هروشم شیارب لینکم رتکد ھک تخاس رختفم دیشروخ و ریش لادم

 دھشم رد ھک دش هداتسرف نم یارب اباب ازریم قیرط زا .دوش هداد میارب نارماک هاش خساپ اب

 زا دراریج یاقآ جراخم یارب ھک تساوخ نم زا ترضحیلعا .تشاد ھناتسود راتفر نم اب

 ھیصوت و دش هداد تروپساپ و ھقردب نم ھب هار رد .متفریذپن نم ھک مرادرب یلوپ وا ھنازخ

 .دراد دوجو نآ رد رطخ نیرتمک ھک منک روبع فاخ ھقطنم زا ھک دیدرگ

 

 یدرم ھک دھدیم ناشن ،تسین بسانم رایسب ھک وا هرھچ .تسا ھفایق شوخ هدازھاش کی وا

 کی دالوا ھتسیاش ھک دنکیم نیسحت رایسب ار دوخ یاھیگتسیاش وا .تسا میالم بلق یاراد

 اھیسیلگنا ھب ار یسور نارسفا اما ،دراد تسود ار اھیجراخ وا .تسین یتنطلس هداوناخ

 کلام ات دراد ار ردپ ینیشناج راطتنا زور رھ و تسا لیخب رایسب وا .دھدیم حیجرت

 .دوش وا تارھاوج
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 یروربف ٢٨

 یاھرتش زا بلغا ام یاھپسا .مدومن روبع یفرب هداج کی زا و مدرک کرت ار دھشم حبص

 فیرش ھب ،مدرک یط ار لیام ٢۴ .دندرکیم تشحو ،دندوب هدیتفا هار رد یھوبنا ھک یهدرم

 و دھشم زا تشگزاب ربخ وا ھلیسو ھب ھک مدرک تاقالم لینکم رتکد راپاچ اب و مدیسر دابآ

 .مدناسر اقآ نآ ھب ار هدازھاش فطل

 

 چرام ١

 زا نتشذگ زا سپ .دوب پسا باکر ات ھک فرب نایم رد ،مدمآ نوریب دابآ فیرش زا حبص

 یارب ام و دوب کیرات اوھ .مدیسر یلیام ۴٠ ھلصاف رد دابآرخف ھب یماک طابر و ھعلقرفاک

 هزاورد .مدیسر نآ ھب ینالوط یوجتسج زا سپ و میدش وربور یدایز لکشم اب اتسور نتفای

 و تسکش ار لفق ،دش الاب راوید زا مراکتمدخ .دندرکن یھجوت ام ھب ناییاتسور و دوب لفق

 .منک تماقا نآ رد ار بش ات داد نم ھب فیثک یھناخ و دمآ سیئر .درک زاب ار هزاورد

 لافطا و نانز ،نادرم کیرحت تعاب ھک دز قالش ار یصخش و دش رھق نم راکتمدخ

 گنس و بوچ اب و دندروآرد یکانلوھ یادص .دنیایب نوریب دوخ یاھھناخ زا ات دش اتسور

 طوبرم ھک دندرکیم نامگ اریز ،دندیسرت یمن نم زا اھنآ .دنتفرگ ماقتنا مراکتمدخ زا دگل و

 .دندوب یراوج نودب میاھپسا و متفر باوخ ھب ھنسرگ .متسھ تارھ تموکح

 

 چرام ٢

 .مدیسر تبرت ھب یلیام ٢۴ ھلصاف رد بش ،میدرکیم رفس یقیمع فرب رتسب زا ھک یلاح رد

 عفترم یلتوک ،تبرت یوس نیا رد گنسرف ود ،مدیسر ھنکس زا یلاخ یارسناوراک ھب یتقو

 ندمآ ربخ نوچ تبرت سیئر .دش مروبع عنام و دوب دایز رایسب فرب زا هدیشوپ ھک متفای

 یاھپسا اب ام .دوب هدش نھپ فرب ریسم رد ھک داتسرف نیلاق و دمن زا رپ یرتش ،دینش ارم

 دش قرغ فرب رد اھنآ زا یکی ،لاح نیا اب .میدرک رفس اھدمن یور رب ھتسھآ رایسب نام

 .دیدرگ امرس لمحتم تدش ھب و
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 تبرت ،چرام ۵ ات ٣

 .دوب یبوخ رایسب درم ھک متفرگ رارق ناخ بارھس رادرس لابقتسا دروم ھناندمتم رایسب نم

 ھب .درک راتفر تسود کی دننام ھکلب ،ھبیرغ کی دننام ھن نم اب .دوب لد داشگ و میالم وا

 یلمخم تخت ھک ییاج ،شدوخ قاتا رد ھکلب ،منک یگدنز ھناگادج قاتا رد دادن هزاجا نم

 وا .دوب هدرک جاودزا ازریم سابع ترضحیلعا رتخد اب شرسپ .درک نھپ نم یارب

 دراد تداع وا .تسا هدرک بسک اھھصرع ھمھ رد ار راختفا نیا و تسا رکشل هدنامرفرس

 .دشونب ومیل بآ و یاچ ،رکش اب طولخم لوکلا سالیگ ود زور رھ

 

 چرام ۶

 دروخرب نم اب ھک ییاج ،یلیام ٢۴ ھلصاف رد ،مدمآ ناگنس ھب و مدرک کرت ار تبرت

 دوجو یدایز یامرس .دوب نم هدننک نیمات اج ھمھ رد هدازھاش تروپساپ .دندرک ھنامیمص

 روبع عیرس و رادبیش رایسب رھن کی زا .دوب رت میالم رایسب لبق زا اوھ و بآ ،تشادن

 .دنکیم زیخلصاح ار ھقطنم و دوریم برغ تمس ھب ھک مدرک

 

 چرام ٧

 لیکشت یلیام ١٢ ھلصاف رد راخشار ھب ار مریسم ھک دیرابیم فرب یمک اب هارمھ ناراب

 نم یارب یتخس ھب یلاھا و دندوب هدش ررضتم رایسب یگدنراب زا اتسور یاھھناخ .دادیم

 ھک تفگ و درک ییاریذپ نم زا هزمشوخ کشخ یاھهویم اب ادخدک .دندرک مھارف ینکسم

 .متفریذپن نم اما ،دوشیم لاحشوخ یلیخ ،مشاب اجنآ رگید زور کی رگا

 

 چرام ٨

 لابقتسا ام زا یرومیت لیا درف نیرتھب ناخ نسحم و میدمآ یلیام ١٢ ھلصاف رد دابآرصن ھب

 ھعلق نیا ھک دندرکیم وزرآ بلغا ،دندوب طلسم فاخ رب تارھ یاھناغفا ھک ینامز .درک

 تشگزاب ھب روبجم ار اھنآ ناخ نسحم تعاجش اما .تسین یوق نادنچ ھک دنریگب ار
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 ھتساوخان تلفغ ھنوگرھ یارب و درک ییاریذپ نم زا ھنامرتحم رایسب وا .درک ھنادیمون

 یراق ای اھناغفا غوی ریز زگرھ .تسا اسراپ و بوبحم ،دصتقم یدرف وا .درک یھاوخرذع

 .دنا اھنآ ناگیاسمھ نیرت دنمتردق ھک دوبن

 

 چرام ٩

 یدرم ناخ هللارصن .مدیسر یور ھب ناوارف فطل و مارتحا اب و مدرک یط ار لیام ٢٨

 نم یارب یناراوس پسا دناوتیمن ھک تسا فساتم رایسب ھک دیوگب نم ھب ات داتسرف ار دوخ

 هدایپ دادعت رھ رگا دوشیم لاحشوخ اما .دندوب بیاغ تقو نآ رد اھنآ اریز ،دنک مھارف

 .درک یزاون نامھم ار نم یاھپسا و ناراکتمدخ وا .دھدیم میارب ،مھاوخب

 

 چرام ١٠

 ھک ناخ بارھس اب هارمھ ،تبرت رد ھک مدش منامداخ ندمآ رظتنم و مدرک فقوت یور رد

 هللارصن ،تشاچ .دندوب هدنام بقع اھنآ یراتفردب لیلد ھب و دابارخف مدرم تازاجم یارب

 وا تاقالم ھب نم ای و دیایب نم ندید ھب ھک دھد هزاجا ات داتسرف نم دزن ار دوخ ردارب ناخ

 .تسا هدوب یبوخ رایسب نامتخاس شیپ یاھزور رد ھک متفر وا ھناخ ھب ،ھصالخ .مورب

 نازواجتم نآ طسوت ھک داد ناشن ار یاھجنر مامت و دوب هدش ھتسکش اھناغفا طسوت اھرد

 ھب ھغوچ کی وا .یرارف و نادرگرس شا ھملاکم و تسا هراوقدب وا .دوب هدش لمحتم

 رکشت رایسب نم زا ھک مداتسرف شیارب یسیلگنا یوقاچ ود نآ لباقم رد نم و داد مراکتمدخ

 .تسناد ھناواجنک رایسب ار اھنآ و درک

 

 چرام ١١

 هللارصن ھنسرگ درم ریپ دنچ تیلوئسم ھب یلیام ٢۴ ھلصاف رد انزراف یوس ھب ار دوخ ریسم

 .دندمآیم فاخ ھب نایروغ زا ھک مدش انشآ یهداوناخ اب و مدوب ولج نم .میداد رود ناخ

 رگید یخرب و دندرک ناھنپ راغ رد ار دوخ اھنآ زا یخرب :متسھ دزد نم دندرک رکف اھنآ

 یفخم هار زا و مدرک کرت ار میقتسم هار نم .دنداد رود نم تمس ھب ار دوخ یاھھحلسا
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 ھب اھنآ .متسین نامالا نم ھک دندش ھجوتم بجعت اب ،دندید ارم یتقو .مدیسر نارادگنفت ھب

 هرازھ یاھهداوناخ زا رپ اھنآ ھتفگ ھب ھک مشاب بقارم ییامیپھار نیا رد ھک دنداد رادشھ نم

 .دننکیم تراغ ار نارفاسم ھک تسا

 

 هداج .مداتفا هار ھب بش ١٠ تعاس دودح و مدروخ ماش تارک کیدزن ناریو یارس کی رد

 رد میدش روبجم .میداتفا ھتخانشان یاھاتسور نایم رد و میدرک مگ یکیرات رد ار میقتسم

 .میشاب زور عولط رظتنم و میباوخب هداج

 

 چرام ١٢

 فقوت دصق ھک ییاتسور نتفای رد نم .مدیسر نایروغ ھب لیام ۵۶ یط و بورغ زا سپ

 ھیپور کی و دندوب رس تشپ مناراکتمدخ و ھشوت .مدش ھجاوم لکشم ھب ،متشاد ار نآ رد

 دایز یوجتسج زا سپ ھک دھد ناشن میارب ار ادخدک مساق الم ھناخ ات مداد یچراکش کی ھب

 .مدنارذگ تحار ار بش و مدیسر اجنآ ھب

 

 چرام ١٣

 تارھ رد دراریج یاقا یارب یھمان و مدنام نایروغ رد ،دندوب ھتسخ میاھپسا نوچ

 .مداد ربخ وا ھب مندمآ زا و مداتسرف

 

 یزور رگا ھک داتسرف نم دزن یمایپ اب ار یصخش مادنا شوخ و ھلاس ٢٠ ناوج ناخ حتف

 یھدنامرف ھب اریخا وا .دنکیم تبحص نم اب و دوشیم لاحشوخ نم ندید زا ،منک فقوت وا اب

 .دوب یبوخ تسود میارب مدوب وا اب ھک یتدم مامت رد .دوب هدش بوصنم ھعلق

 

 چرام ١۴
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 ،دوب نم نابزیم ھک ناخ لوسر .مدمآ یلیام ١٢ رد ناجنز ھب دنت رایسب ناراب نایم رد

 و دوب شساوح رایسب وا .درک مھارف میارب متساوخ ھچ رھ و درک کشخ ار میاھسابل

 .درک شالت نم تمدخ رد ھنامیمص

 

 چرام ١۵

 لپ ھک یلپ .مینک روبع نابیکش کیدزن ھناخدور زا میتسناوتن اما ،میدرک تکرح حبص ام

 کیدزن لپریت ھب میدش روجبم ام و دوب ھتفر نیب زا ھناخدور نایرج رثا رد تساد مان نالام

 یامنھر ،مداد شیارب ھیپور کی ھک ناپوچ کی ،ام یارب ھناتخبشوخ اما .میدرگرب  ناسوک

 لیام ١٣ یط اب یمشیق طابر رد .میدرک روبع ھناخدور زا تمالس ھب ام و دش ام ھناخدور

 دندرکیم رکف ھک اتسور یلاھا .میدنارذگ دولآلگ رایسب یناکم رد ار بش و میدرک فقوت

 ریخست یارب تقو ھچ تنطلس بیان ای اغآ ھک دندیسرپ نم زا ینارگن اب ،متسھ یسراپ نم

 .دھدیم تاجن اھناغفا یھناملاظ غوی ریز زا ار اھنآ و دیآیم تارھ

 

 چرام ١۶

 زا ھک دنتشاد راظتنا ھناقاتشم هاشداپ یتح و ھمھ ھک ییاج ،مدش تارھ رھش دراو هرابود

 زا ھک مدرکیم رفس یزیخلصاح رایسب ھقطنم زا تیعقاو رد نم .دنوش علطم دھشم رابخا

 اھتدم زا سپ میاھ مشچ .دوب هدش ھطاحا تارھ رھن اب بونج رد ،رابراک رھن اب لامش

 .دش هزات زبسرس نیمزرس نیا ندید اب ناسارخ یفرب و ریاب قطانم رد تنوکس

 

 چرام ١٧

 ھناخ ای دوخ ھناخ رد ام ندید زا ھک تفگ و داتسرف ام یارب یتشاددای ریزو ناخ دمحمریش

 متفگ وا ھب یتقو .تسا ھتسشن رداچ رد اھنت ھک میدید ار وا و میتفر .دش دھاوخ لاحشوخ ام

 و تفر ورف رکف ھب ادتبا وا ،دراد دوجو تارھ ھب ندمآ یارب یدایز تامدقم دھشم رد ھک

 .درک دھاوخ یریگولج تارھ ھب سراپ ھلمح زا سیلگنا تموکح ھک تسا نیمطم وا :تفگ

 .دننک ھعجارم اھنآ ھب یعوضوم نینچ رد ھک دوب دھاوخ روآ مرش اھناغفا یارب اما
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 چرام ١٨

 مینیشنب تفگ ام ھب .دوب رداچ کی ترواجم رد ھک داتسرف یکچوک قاتا ھب هاش ار ام بش

 تبحص ارزیم سابع اب گنج رد دوخ ھناقمحا یاھھشقن زا شریزو تحیصن و ریثات تحت و

 یاھوگتفگ مامت .دنک تبحص تسناوتیم یتخس ھب و دوب هدش قمحا گنب و کایرت اب وا .درک

 و تسا ضیرم یلیخ ھک تفگ وا .دوب نایسراپ اب وا فالتخا و گنج زا رپ بش نیا رد وا

 یشابراطع شا ھقالع دروم یشنم زا وا .درکیم قارفتسا بلغا تعاس کی لوط رد

 .دنکیم یگنسرگ ساسحا اریز ،دروخب ھک دروایب یزیچ وا یارب ھک تساوخ

 

 چرام ١٩

 .تخاس دوبان ار مدرم زا یرایسب بت و درک ناسکی کاخ اب ار اھنامتخاس زا یرایسب ناراب

 یرادقم وا .درک تبحص و تسشن ام اب یدایز تدم و داد ام یارب یبوخ ماش مسارم یرجم

 و دش نم گرزب تسود وا .تسا ھتخیگنارب ار شمدرم تداسح ھک دراد رایتخا رد لوپ

 .منک یھارمھ ار وا یشوخ تاعاس ات داتسرفیم نم لابند بلغا

 

 چرام ٢٢ ات ٢٠

 .میدرک ساسحا یدایز یامرگ اجنآ رد و دوب ھتسشن رداچ رد ھک میدید ار دمحم نید رادرس

 ار تارھ روما و دسیونب ھمان ازریم سابع ترضحیلعا ھب ھک تساوخ دراریج یاقآ زا

 شومارف زگرھ ار ام دھعت و دھد ناماس ،دوشیم سیلگنا تمدخ ھب مزلم نآ رطاخ ھب ھک

 نیا هراب رد رگید راب ھک درک تقفاوم ،لینکم رتکد یاھھتشون لیلد ھب دراریج یاقآ .دنکن

 .دسیونب ھمان دھشم ھب عوضوم

 

 چرام ٣١ ات ٢٣

 اب وا .میدرک تاقالم ار هرازھ ھلیبق سیئر ،یگیبرلگیب ناخ دمحمریش مان ھب یروھشم درم

 ،میور یم شرداچ تمس ھب ام ھک دید وا یتقو .درکیم راکش اھھوک رد تسد رد نیھاش
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 ھظحالم زا راشرس ام اب وا ینارنخس .دنک ییاریذپ ام زا ات تفرگ ھلصاف یمک و و دمآ نییاپ

 نم یسراپ هالک زا ھک تفگ وا .تشاد یرگ ھلیح زا تیاکح شرھاظ اما ،دوب مارتحا و

 هالک زا رگا ،اقآ« ،مداد خساپ .تخادنا ازریم سابع شنمشد نھذ رد ار وا ھک دسرتیم

 .نایسراپ ینعی »دناسرتب ار امش تسا نکمم ردقچ هالک یاقآ منک رکف ھک منیگمغ ،یسرتیم

 جراخم .دوب ابیز ردقچ نم خساپ ھک دش رکذتم ،مرتحم هرازھ کی ،شھارمھ ھب و دیدنخ وا

 تخادرپ ناگدرب شورف قیرط زا ھکلب ،دوشیمن تخادرپ یلوپ تروص ھب وا ھنازور

 ناش بوخ راتفر و تبقارم و یدنمدرخ رطاخ ھب ار ھیناترب تموکح اھتدم وا .دوشیم

 .دوتس عاجش هاش دننام یناگناگیب اب

 

 ھک میدید ار دیفس دنبور اب نانز زا یدایز دادعت اجنآ رد و میتشذگ هاش غاب زا تشگزاب رد

 و دنتخات ار دوخ یاھپسا نادرم .دنتشاد ییابیز رایسب رھاظ زبسرس عرازم نایم رد

 .درک نارگن تدش ھب ار نانز ھک دندرک دنلب ییادص

 

 لیرپا ١٧ ات ١

 رقف زا وا ھک دنیوگیم یخرب اما ،تشذگرد نوعاط رثا رد هاشرومیت رسپ لدنھک هدازھش

 یزیچ نارماک هدازھاش ،دنتفگ نم ھب .دوب ھناعضاوتم و فیعض رایسب وا هزانج عیشت .درم

 .دادن شتوبات یارب

 

 درک راتفر ھناندمتم رایسب ام اب وا .میتفر تارھ بوبحم سیئر ،ناخ قداص ریم رادید ھب

 تشگزاب رد .دوب نیشنلد و اویش شیوگتفگ .داد ام ھب بوخ رایسب یسور رکش صرق دنچ و

 ام یارب ،دوب مزیتامور شتیاکش .دوب یضیرم رتسب رد ھک میدرک ندید ناخ دمحمریش زا

 یدنھ شیورد دزن ار وا ھک تساوخ نم زا ریزو رسپ ناخ دمحم دیس .دوب ندمتم رایسب

 دھشم ھب ینامز ھچ ریزو شردپ ھک دیسرپ وا زا .دوب هدمآ تارھ ھب رخاوا نیا رد ھک مربب

 رظن ھب هدننک یضار مرفسمھ یارب وا ھناقمحا یاھخساپ ھک رگید تالاوس یرایسب و دیآیم
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 هاوخدوخ وا .دنک ھسیاقم نارگید اب ار شسابل دراد تداع و تسا ھلاس ١۶ رسپ وا .دیسریم

 .مدید الاب یاھهداوناخ رد ھک تسا یدرف نیرت هدوھیب و نیرت

 

 لیرپا ٣٠ ات ١٨

 ناشیرپ یلوپ یب زا .دوب ھجرد ۵۵ بش و ۴٣ حبص جنسامد .دوب درس رایسب اھزور نیا

 رد .مدش وربور ناوج و ریپ زا یتیعمج اب و متشذگ راتخم غاب زا بورغ ماگنھ .میدوب

 دنتفگیم یخرب .دندرک عورش ندیدنخ ھب و دنتفرگ ار مرود ،متشاد یسراپ سابل ھک یلاح

 یدرف اھنآ زا یکی .مراد یبوخ یاھوسیگ ھچ دنتفگیم رگید یخرب و ما یمحر یب رسپ نم

 نم ھک درک هراشا نم ھب ھناخاتسگ تلاح اب و درک باطخ نامیا یب ارم ھک دوب لاس نایم

 .متشادن تداع نآ ھب

 

 هاشداپ تقو رھ ھک تفگ میارب تسردان تروص ھب یور ود اما ،هاگآ درم ناخ دمحمریپ

 ھک یھنوگ ھب ،دھدیم ھجنکش ریز لکش ھب ار اھنآ ،دنک یذاخا مدرم زا دھاوخب تارھ

 .تسا هدید ار نآ یازج شدوخ راب کی

 

 روگ نیمز ریز رد ار نآ زا یمین ھک درای کی یزارد ھب بوچ ھکت کی – ھناف ،لوا

 نیب رد ،تسا ھتسب نامسیر اب ھک ار درم یاھاپ .دننکیم ھکت ود ار رگید مین و دننکیم

 هدز رگید نیگنس بوچ ھکت کی اب .دنھن یم نآ یور یکچوک بوچ ھکت و دنراذگیم اھنآ

 .ددرگیم دیدش درد ثعاب نییاپ ھب نداد راشف اب ھک دوشیم

 

 یرگید صخش طسوت و هدرک لخاد مدآ رد ھک رگنھآ مد هروج کی ای تسوپ کی – مد ،مود

 ضرعم رد ار دوخ و ددنپ یم جیردت ھب و دوشیم عمج هراچیب مدآ مکش رد داب .دوشیم مد

 ..دنکیم ساسحا یگفخ
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 رد نآ ماجنا ود و دوشیم ھتسب درم یاھنار رود ھب کزان نامسیر کی – ھجنکش ،موس

 رایسب نآ ندناچیپ ای نداد رود .دوشیم هداد رود درم ود طسوت ھک تسا یزارد بوچ طسو

 .تسا کاندرد

 

 دننکیم ھتسب رگیدکی زا ھلصاف اب یاھخیم ھب ینامسیر اب ار درم ناتسد – خیمراچ ،مراھچ

 رد ار وکابنت و درگوگ زا رپ پسا هربوت نآ زا سپ .بیترت نیمھ ھب زین ار وا یاھاپ و

 .تسا هدنھد باذع تخس نآ دود .دننز یم شتآ و دنریگیم شنھد

 

 یم ١

 ،راب کی یلاس .ناناملسم نایم رد هوکش اب یزور ،دوب نابرق دیع ریذپلد و نشور حبص

 و اھراوید ھک میدید و میدش نوریب کلم هزاورد زا .دوشیم عقاو هزور زا سپ هامود

 رب راوس دوخ یاسور و نارسپ اب هاشداپ .تسا نانز و نادرم زا رپ اھنابایخ و اھفقس

 .دیسریم رظن ھب ریقف رایسب یلھد ناگدازھاش اب ھسیاقم رد اما .تسا ابیز پسا

 

 یکی .شنامداخ تابرض و دگل زج ،تشادن یدوس هاش زا ناگنسرگ و ارقف یاھتساوخرد

 :درکیم روصت سناش شوخ ار دوخ هاش زا ھیپور کی تفایرد اب ھک دوب ینزریپ اھنآ زا

 .دنادرگرب ار ام مالس و دید رود زا ار ام ،هاشداپ .تسا هدوب یسم ھکس لوپ ھک دش مولعم اما

 یتنطلس رابرد زا یروتاکیراک رھاظ طقف خاک ،تشگزاب شا ھناریقف خاک ھب هاگدیع زا وا

 رد یلمخم تشلاب راھچ و یرز زا هدیشوپ ،دوب ھتسشن بوچ یتخت یور وا .دراد ناتساب

 رد .تخادنا نییاپ ار شنامشچ ،رقف ساسحا اب و دوب هدیشوپن یھوکشاب سابل وا .فرط رھ

 اھالم و تشاد دوجو ینیریش باقشب دنچ نآ یور ھک تشاد رارق یماع شرف ،تخت رانک

 یتقو .دنتشاد رارق زاتمم و راد ھجرد دارفا اھالم تشپ رد و دندوب هدرک ھطاحا ار نآ رود

 ھکیلاح رد ،دندیود وا یوس ھب یساقآ کشیا اب هارمھ ،دندمآ هاش کیربت یارب اھنآ

 ناش یارب قوف نارسفا ات ،دنداتسیا اھنآ .»ناُرد« :دندرک دایرف دنلب یادص اب نارادزرگ

 ورب یانعم ھب ناچاگ و نداتسیا یانعم ھب یکرت رد ناُرد .»ناچاگ« ،تفگ نازرل یادص اب
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 ھب یمود و هزاورد یانعم ھب یلوا .دوشیم دای یساقآ کشیا مان ھب مسارم یرجم .تسا

 .)هزاورد کلام( تسا کلام یانعم

 

 رگیدمھ اب اھالم .دوب بیجع نم یارب اما ،دوبن للجم یلھد ناھاش رابرد دننام رابرد نیا

 ار اھنآ و دنداتفا اھینیریش یور رب .دندرک کرت یواکجنک اب ار رابرد و دنتشاد ھشقانم

 و دوب هدش رپ اھنآ زا ناش یاھبیج .دندرب دوخ اب سخرس یسراپ ھنسرگ نازابرس دننام

 رب ،دش ماجنا هاش یمرگرس و ندرک دونشخ یارب ادمع ھک عازن نیا رد ناش یاھھمامع

 .داتفا نیمز

 

 یم ٢٠ ات ٢

 زا ردق نامھ ھک تفگ و داد ھیدھ ینیریش نم ھب ھک متفر ناخ دمحمریش رادرس تاقالم ھب

 نآ یارب ھک میدوبن تسود نارگید دننام وا اب ام .میا هدوب وا اب ام ھک تسا ینابصع ام

 میتفر اھنآ غارس ھب ،دندرک تبحص بوخ ام اب ھک یناسک ،متفگ وا ھب .دوب فساتم رایسب

 یلیخ وا .دندرک شکشیپ هریغو لوپ ام یارب ھک میتسناد یناسک زا رتھب ار اھنآ و

 تبحص اھنآ عفن ھب اراکشآ نارگید و تسا اھسیلگنا یناھنپ تسود ھک داد خساپ ھناعضاوتم

 .دنشاب ھتشاد یریثات ھکنیا نودب ،دننکیم

 

 دوخ رتخد اھنآ زا یکی :دوش هراپ یشورف مدرم لیلد ھب درم ٩ مکش ھک داد روتسد هاشداپ

 اھنآ .درمیم یگنسرگ زا و تشادن وا ھیذغت یارب یلوپ نوچ ،دوب ھتخورف هرازھ کی ھب ار

 نوخ اب ھک دندناشکیم رازاب رد و دندوب ھتسب اھرتش ھب ،دندوب نییاپ ناشرس ھک یلاح رد ار

 .دوب هدش نیگنر ناش

 

 .تسا هدش ھتفرگ اھنامالا طسوت ام راکتمدخ ھک میدینش ناخ دمحمریش زا ھلان و هودنا اب

 هداتسرف دنھ تموکح و دھشم ھب نارھت هدنیامن یارب تالسارم گرزب ھتسب کی اب ار وا ام

 نامھ رد .دوب هدیشک یدایز تمحز نآ نتشون یارب هام ود لوط رد دراریج یاقآ ھک میدوب
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 ار شرازگ نیا ادتبا ناخ دمحمریش الامتحا و میدش ربخ دھشم ھب وا ملاس دورو زا زور

 ھتشک ای ھتخورف تارھ ھب تشگزاب ای نتفر ماگنھ ار دمحم مھ شدوخ دیاش و درک رشتنم

 .]دش ھتخورف هویخ رد هدرب ناونع ھب[ دشاب

 

 وا اب ھک ار یتدم و درک راتفر ھناندمتم ام اب ھک میتفر ناخ دمحم نید رادرس رادید ھب

 .میدناتشذگ یسیلگنا یوقاچ اب بوچ ندیرب رد ،میدوب ھتسشن

  

 یم ٢١

 ھب زورما ھک میتشاد راظتنا و میداتسرف دھشم ھب یاھھمان اب یراج هام ١۵ رد ھک یصخش

 .دش هدنادرگرب تارھ ھب هرابود اھھمان و ریگتسد ناخ دمحمریش نادرم طسوت ،دسرب اجنآ

 اما ،دنناوخب ار اھنآ ات دوب هدرک داھنشیپ یدایز نایدنھ ھب و دوب هدرک زاب ار اھھمان وا

 دوخ درم طسوت ار اھنآ ماجنارس .دندوب هدرک یسیلگنا نابز زا یعالطا یب راھظا اھنآ

 دناهدرک زاب وا نادان ناگدنب ار اھھمان ھک تفگ وا .دروآ یدایز یاھ ھناھب و داتسرف ام یارب

 ھب یدرم میتساوخ هاگرھ ھک دوزفا یو .دناهدرک فقوتم ار ام رفن ھک دوب فساتم رایسب و

 نیا زا اعقاو ام .دھدب ھمانرذگ و هزاجا شیارب ھک دوب دھاوخ شوخ وا ،میتسرفب دھشم

 یاھھمان ام .دوب هدروآ راشف تخس ام یالاب یساسا یاھزاین .میدوب فساتم رایسب دادیور

 وا ھناقمحا یاھھشیدنا دیاش ات متشون یسراپ یاھھمان نآ یاج ھب و میدرک هراپ ار یسیلگنا

 شیوخ تقو ھک اسور مامت .مدید هدیباوخ یغاب رد ار وا و متفر ھمان اب .دزاس شوماخ ار

 نید رادرس ،اھنآ نایم رد .دننکیم دروخرب ھناندمتم نم اب ،دننارذگیم یراکیب رد ار

 رانک رد نیمداخ زا رفن دنچ اب یزوکلا نادناخ یاسور نیرت دنم تردق زا یکی ناخ دمحم

 نوریب رت سابل اب .تخدنایم نآ لخاد ناش یاھسابل اب ار مدرم و دوب هداتسیا یضوح

 زا و تشاذگ متسد یور ار شتسد .دندش یلام کاخ رادرس دارفا و ردارب طسوت و دندمآ

 ھب و درک فقوت ار یداش نیا رادرس ،دنتفر ورف کنات رد رفن دنچ یتقو .دیدنخیم لد ھت

 .تسا هدش ماجنا وا ندرک لاحشوخ یارب اھراک نیا ھمھ ھک تفگ نم
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 نیمز یور شیابیز سابل اب ،دوب ھتسشن ناتخرد ریز ھک مدید ار ناخ دمحمریش ،دعب یتدم

 تسد رد یاچ ھلایپ وا .داد خساپ رورغم یادص اب وا و متفگ مکیلع مالس شیارب .فیثک

 تیعضو ھک مداد ناشن وا ھب ار یسراپ ھمان .درک فراعت نم ھب مارتحا ھناشن ھب ھک تشاد

 .درک قرع مرش زا :دادیم حیضوت شروشک رد ار ام راوگان

 

 نیزگیاج یداش اب بلغا هودنا و مغ ھک اجنآ زا .متشگرب مقاتا ھب یبصع و رھق الماک

 نداد ناشن یارب ھکلب ،دنیبن یبیسآ ام ھیحور ات دوشیم ثعاب تقیقح رد ھک – دوشیم

 سیئر زا ھناندمتم رایسب یھمان تفایرد زا ،هودنا و مغ تاظحل نامھ رد – نآ شزرا

 :تسا نینچ نآ ھمجرت .میدش لاحشوخ راھدنق

 

 فلکتم و نیرتریذپلد ھک منک نالعا ملاحشوخ ،امش یارب تداعس و یداش یوزرآ زا سپ«

 دمحم ناطلس مردارب نیرت عاجش بناج زا یھمان نیرت ھتسیاش و نیرتداش اب امش ھمان نیرت

 رادرس ،مردارب و نم نیب ھک یتقافر ھب ھجوت اب .دش کرد الماک نآ دافم و تفایرد ناخ

 امش و دوب دھاوخ امش یاریذپ ھشیمھ نم ھناخ ھک مھد یم نانیمطا امش ھب ،دراد دوجو قوف

 زا ،مراد تردق ھک اجنآ ات .دییایب ،دیتساوخ تقو رھ و دینادب دوخ لزنم ار نآ دیناوتیم

 .دزاس دونشخ اجنیا رد تماقا تدم رد ار امش ات درک مھاوخن غیرد یزیچ چیھ

 

 رد ام لماع راپاچ ناخ تبحص بانج .دیا هدرک هراشا دورشاخ ھب پسا ھقردب مازعا ھب

 .درک دھاوخ ھقردب ار امش وا منکیم رکف ،دنکیم ییامیپھار تعرس اب نوچ و تسا تارھ

 ات وا .دییایب وا یارمھ ھب امش ھک دنامیم نیا طقف و مداتسرف وا یارب مزال تاروتسد نم

 ندیسر زا شیپ وا تکرح تروص رد و دوب دھاوخ امش تمدخ رد یھاشدمحا ھب ندیسر

 اقیقد ار دورشاخ ھب ندیسر و تارھ زا دوخ تکرح تقو مراودیما ،تارھ رد ریخات ای ھمان

 ھقردب کی مناوتب ات دوش لاسرا نم یارب شیپ زور ۵ دیاب تاعالطا نیا .دیھد عالطا نم ھب

 ھک ییاج ات و دینک اعد ،مربب تذل امش ندید زا ھک ینامز ات .متسرفب امش یارب پسا

 .»دیسیونب میارب ،دیناوتیم
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 )لد محر( سیئر رھم

 

 یم ٢٢

 هاش شوگ ھب یتح و دش شخپ نارس نیب رد ام یناشیرپ اب هارمھ راھدنق ھمان شرازگ یتقو

 رایسب اما ،هاتوک یوگتفگ ھک داتسرف ام دزن حبص ار یشابراطع ،دوخ صاخ ریزو ،دیسر

 ام تموکح گرزب تسود و تسا یضار رایسب ام زا هاش ھک تفگ وا .تشاد ام اب نیشنلد

 زا هاش ھک تفگ وا .میتفریذپن ھظحل نیرخآ ات ام ھک داد داھنشیپ تاکود ۴٠٠ ام ھب وا .تسا

 رادنامرف یارب ار شیاھھمان ھک تساوخ ام زا .تسا فساتم رایسب شروشک رد ام یتحاران

 اب شیاقا وا ھتفگ ھب ھک میتسرفب ریبک ھیناترب هاشداپ ھب تساوخرد کی مھ و میربب لک

  .دیناسر دھاوخ ناتسلگنا ھب ینابرھم

 

 اھسابل اب یدایز نانز :مدوب عیدب یھنحص دھاش اجنآ رد ،متفر راھدنق هزاورد ھب بورغ

 یارب و دندوب ھتسشن یربق رس رب کی رھ .دندوب نھپ تشد رسارس رد دیفس یاھشوپور و

 ھک دنتشاد زان و هوشع ھک مدید ار اھنآ زا یخرب .دندرکیم یراز و ھیرگ دوخ هدرم دادجا

 بلج یارب ھکلب ،یگداس یور زا ھن اما ،دنیاشگب ینامز و دنناشوپب ار دوخ یور رابکی

 لابند زا و دندوب هدرک ھطاحا لسع یاھروبنز دننام ار اھنآ ینارگن اب ھک یمدرم ھجوت

 .دندربیم تذل اھنآ یاھ مدق ندومن

 

 یم ٢٣

 هداتسرف ار وا ترضحیلعا ھک تفگ و درک ندید ام زا هاش هژیو یشنم یشابراطع حبص

  .میتفریذپن یندم ھنوگ ھب ام ھک دھدب لوپ ام جراخم یارب و دوش ایوج ار ام لاوحا ات تسا

 

 رد ھک میدرک سامتلا وا زا یمارآ اب ام ھچرگ ،تفرگرس زا ار عوضوم نامھ اھراب وا

 تسامش تموکح یمیمص ناتسود زا هاش ھک دوزفا یو .دنک تبحص رگید یاھزیچ دروم
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 زا سرت اما ،دھد حیضوت امش یارب ار دوخ تارظن و اھحرط ھک تسا قاتشم رایسب و

 .دنکن راکشآ ار اھنآ زونھ ھک هدش ثعاب شناگرزب

 

 یم ٢۶ ات ٢۴

 وا اب ات داتسرف رفن میارب زوریف یجاح موحرم ریزو ناخ ییاغآ یجاح رسپ لدبع ازریم

 ھک دوب یدرم وا .تسا هدرب جنر یریگ هدیدان زا ھک مدش ھجوتم و مروخب هویم شغاب رد

 مک و هدروخلاس وا .درکیم چرخ ییوج ھفرص اب تشاد ھچ رھ و تشادن یدایز تورث

 رد دنمتواخس و بدوم ،راکوکین درف شردپ .دراد روآ مازلا و یندم عبط اما ،تسا ھیحور

 جح ھب زوریف هدازھش اب ھک وا .تشاذگ راگدای ھب شناگدنیآ یارب یکین مان و دوب تارھ

 لزع زوریف یجاح یتقو .دندشیم هدیمان اھیجاح ھشیمھ و دوب وا فطل دروم رایسب ،تفر

 هدیشک ،درکیم یذاخا شرسپ و وا زا بلغا ھک نارماک هدازھاش طسوت شریزو نامشچ ،دش

 .تشذگرد دھشم رد ١٨١٨ رد ناخ ییاغآ یجاح .دش

 

 یم ٣١ ات ٢٧

 ھثداح یارب ات دنیآیم مھدرگ مرحم هام رد نایعیش نآ رد ھک متفر ھیکت مان ھب یلحم ھب

 ناکدوک و هداوناخ یارمھ ھب نسح و نیسح ،یلع دالوا ھک ییاج ،دننک یرادازع البرک

 .دشیم تیارق اھ الم طسوت یتیب تروص ھب البرک یادھش زیگنا مغ خیرات .دندش ھتشک ناش

 .دندیبوک یم هودنا و مغ مامت اب ار ناش ھنیس و دندیشک یم دایرف ،دندرکیم ھیرگ درم و نز

 یلماک حرش تسین مزال .مزیرن کشا متسناوتن ،مدش یلع هداوناخ یاھیتخس ھجوتم یتقو

 رایسب ھچخیرات رکذ زا مناوتیمن اما .دندش لمحتم اھنآ ھک درک ھیارا ار یاھجنر زا

 .منک رظنفرص ادھش زا یرصتخم

 

 تشاد نسح و نیسح یاھمان ھب رسپ ود وا .درک جاودزا دمحم رتخد ھمطاف اب یلع ترضح

 وا زا یرسپ ھک تفگ ھیواعم ترضح ھب یزور .دندوب ادخ لوسر ناش دج تبحم دروم ھک

 زگرھ ،دشاب نینچ رگا ،تفگ ھیواعم .دزیرب ار وا براقا و هداوناخ نوخ ھک دیآیم ایند ھب
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 یارب ھک دش ھتفگ وا ھب مدژگ شین رثا رد .درکن جاودزا لاس ٨ وا .درک مھاوخن جاودزا

 مان ھب یرسپ و درک جاودزا ھلاس ٩٠ یوناب اب ساسا نیارب .تسین جاودزا زج یهراچ درد

 شردپ ،دش گرزب رسپ یتقو .دوب فساتم رایسب دادیور نیا زا ھیواعم .دروآ ایند ھب دیزی

 وا زا و دراذگب مارتحا نسح و نیسح شیاھهون و دمحم هداوناخ ھب ھک درک ھیصوت وا ھب

 یراگتساوخ ھب ار نیسح ماما و دش ونابرھش قشاع ،دش گرزب دیزی یتقو .دنک تعاطا

 رما نیا .درک جاودزا وا دوخ اب اروف ،ماما تبحم بلج اب و درک عانتما وناب نآ ھک داتسرف

 .دنک ماع لتق ار وا نادنواشیوخ و نیسح ماما ھک تفرگ میمصت و تخاس نیگمشخ ار دیزی

 نادنزرف اب ار اھنآ عطاق یزوریپ کی رد دیدزی و تفرگ رد دیزی و ربمایپ دالوا نیب یدربن

 ناوناب و درک راتفر یراوخ و ملظ اب نانآ تیب لھا اب .درک دوبان یگنسرگ اب ناش کچوک

 ھب یرازاب زا باجح یب ار اھنآ و دناشن نارتش ھنھرب تشپ رب ار نسح و نیسح موحرم

 .درک تیادھ رگید رازاب

 

 نوج ٩ ات ١

 یدرم یلوا .میدش لاحشوخ لباک زا هاش لیعامسا شھارمھ و یجناخ ھجاوخ اب رادید زا ام

 ناوریپ زا و )شرایراھچ و دمحم ھب دقتعم( تنس لھا وا .تسا ھلاس ۵٠ و طسوتم ھثج اب

 نیشناج نامثع نامز رد ھک یدرف نیرت دنسپادخ و نیرت مرتحم ،تسا نافراع و ناقشاع هاش

 بدا و قالخا و یگدازآ اب قوف نادرم .تسا لباک غاب رد شا هربقم و ھتسیزیم دمحم

 یتح و نارس یارب ار تافص نیا ھمھ و دندوب انشآ ناگناگیب اب ناش کین راتفر و یسیلگنا

 هاشداپ ھکنآ اب .دندرکیم تبحص اھنآ زا مارتحا و شیاتس اب و دندرکیم راکشآ تارھ هاش

 ار ام ،دندوب وا مارتحا دروم ھک قوف نارفاسم اما ،دوب ندمتم و دونشخ رایسب ام زا البق

 .دنداد سیلگنا تموکح ھب وکین مان و دندرک شرافس ترضحیلعا ھب

 

 زا روبع زا سپ و دندرک کرت ار رواشپ ١٨٣٣ ربوتکا هام رد ھک دنتفگ میارب دارفا نیا

 نآ زا لیام ١٢ ھلصاف ھب ییاتسور رد یزدواد و نموگن ،ملاع هاش یاھمان ھب یاھدور

 ھلصاف رد یزابا ھعلق ھب و دنتشذگ ار رگنتشھ دور دعب زور .دندرک فقوت ردق بش رد رھش
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 یضعب رد ھک دندرک رفس ینابایب رد قرشم یوسب ار بش مامت اجنآ زا .دندیسر یلیام ۴

 یکی ،تشاد رارق لیام ٣٢ ھلصاف ھب توکاپکس رد اھنآ یاج .تشاد دوجو ناناپوچ اھاج

 طسوت اجنآ رد و دناسر دواد هللا ھب ار اھنآ مراھچ ییامیپھار .یزفسوی یاھاتسور زا

 ھب ار دوخ ریسم فقوت ۵ زا سپ اھنآ .درک یندم راتفر اھنآ اب لحم مکاح ناخ هللا تیانع

 رد ار بش و دنتشذگ ھناخدور زا هرابود .دنداد رود نارال یاھھوک یوسب لامش تمس

 دنا لگ ناتخرد زا هدیشوپ ھمھ ھک دندید ،دنتفر الاب هوک زا یتقو .دندنارذگ اھاتسور راوج

 هزرابم زا سپ و یلیام ٢۴ ھلصاف رد ،دندیسر هروکجنپ ھب اھنآ .دنا ھتفرورف بالگ رد و

 .دوب هدش اھنپ ورس ناتخرد ریز ھک یھوک و راومھان یاھهداج رس رب

 

 .دشیم هرادا رید مکاح ناخ یزاغ طسوت ھک دندمآ یلیام ۴٠ ھلصاف رد کارتا ھب نآ زا سپ

 اھنآ ھجھل .تسا دنفسوگ مشپ زا هدش ھتفاب یاھکرب زا ترابع کارتا یلاھا یابیز سابل

 نید مھ ار دوخ یمالسا روشک اب یکیاسمھ رد اما .یسراپ ھن و یناغفا ھن و تسا یکرت ھن

 روغاج ضرعم رد اھنآ دایز رامش .دندرکیم رارکت ار هللاالا ھلا ال ھملک و دنھدیم ناشن

 .دندوب هریغو ولاتفش ،روگنا زا راشرس ،هدرک ھطاحا ار اھنآ ھک یاھهوک .دنراد رارق

 هد یبوچ یاھھناخ ندید اب اجنآ رد ،دنسرب لت ھب ات دنوریم لیام ٢۴ تفاسم ھب نارفاسم

 فلتخم یاھهداوناخ اھنآ زا کی رھ رد .دنوشیم هدزتفگش هوک لغب رد ھقبط ١٢ ای

 دنن یوس ھب ار دوخ ریسم اجنآ زا نارفاسم .دنیوگیم ھیاسمھ اھنآ ھب ھک دننکیم یگدنز

 رد شوپ هایس ھقطنم .دنوشیم هداتسرف ارچ ھب ناواگ ھک ییاج ،دنسریم ادنب ھب و هداد رود

 زا یکی ھک دندیسر روپسال ھب ییامیپھار ھس زا سپ اھنآ .تسا عقاو لحم نیا برغ تمس

 لیھج دننام اھنآ ھتفگ ھب ھک دندید ار هراوف ھس دوخ ریسم رد اھنآ .تسا رارتچ یاھاتسور

 مان ھب گرزب رھن کی و دراد نایرج بونج یوسب ضوح ود نآ زا و دوب رولب بآ زا رپ

 لامش یوس ھب موس رھن بآ ھک دنیوگیم نارفاسم و دھدیم لیکشت ار رگنتشھ ییایرد

 فرب اج نیا :دوشیم اجکی رواشپ راوج رد ملاع هاش اب و هدش هدیمان ناروق رھن و دوریم

 لتوک نیا رد زور ھس هراچیب نارفاسم .دوشیمن بوذ زگرھ لاس لوط رد و دوب رایسب

 ییامیپھار زور هد زا سپ .دنتفاین یاچ ندرک مد و ندش مرگ یارب یبوچ ھکت و دندیشک رجز
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 دوخ ریسم رد اھنآ .دراد رارق ناشخدب دحرس ،ناصقن لتوک ریز رد ھک دندیسر کابیز ھب

 زا ریسم .تسا رارتچ الاب هاش ،هاش نامیلس تماقا لحم ھک دنتشذگ چوتسم کیدزن زا

 نایاپ ات ییاتسور چیھ اما .تسا هار هزور ١٣ و دسریم کابیز ھب لامش یوسب چوتسم

 ،دندرک تکرح هار نییاپ زا ھک ینارفاسم .تسا الاب هار اجنیا .درادن دوجو ییامیپھار ھس

 رارتچ نییاپ هاش ،روتاک هاش رسپ هاش بضغ .دندرک دروخرب یاھاتسور اب ھلحرم رھ رد

 زا ،داد تسد زا ار دوخ تختیاپ نامیلس ھک یماگنھ .تسا هدرک ریخست ار چوتسم اریخا

 کی شیارب و دریگ سپ ار دوخ لحم ات درک کمک یاضاقت رید مکاح ناغفا ناخ نازاغ

 بضغ هاش و روتاک هاش .داتسرف نامیلس کمک ھب رفن ١۵٠٠ دودح اب ار صلاخ یالط نایلق

 لسوتم ناشخدب تیالو رد برز و دابآ ضیف نامکاح گیب یلع دمحم و گیب ناکوک ھب

 شاداپ ناونع ھب ار مالغ ٣٠٠ ،نمشد رب ھبلغ تروص رد ھک دنداد لوق نامیلس یابقر .دش

 نامیلس و دندمآ روتاک هاش کمک ھب راوس رازھ ٢ سار رد اھنآ .دنھدب اھنآ ھب ناش تمدخ

 مدرم زا یهدع دوخ دھع ھب افو تھج روتاک هاش شردپ و بضغ هاش .دنداد تسکش ار هاش

 ناصقن لتوک ات ار اھنآ بضغ هاش .دندرپس ناش نارای تسد و دنتفرگ ار دوخ روشک

 گیب یلع دمحم و کیب ناکوک لتوک نیا رد .دوب نوفدم فرب هوبنا ریز ھک درک یھارمھ

 بضغ .دننک روبع یفرب هوک نآ زا دوخ هاپس اب ھنوگچ ھک دندرک تساوخرد هاش بضغ زا

 تباجا ار وا تحیصن .دنورب هدایپ و دنوش هدایپ دوخ یاھپسا زا ھک تفگ ناش یارب هاش

 و دندش هدینارذگ هاش بضغ غیت مد زا ناش مامت ،یدنلب زا نتفر الاب ضحم ھب و دندرک

 تدم نیا رد .داد خر ١٨٣٢ ربمون رد ھثداح نیا .دروآ سپ ناوارف میانغ اب ار نامالغ

 ناکوک روشک و داتسرف ناشخدب ھب ار راوس پسا رازھ ۶ زدنق دبتسم مکاح گیب دارمریم

 زا ،دندرک کرت ار چوتسم نارفاسم ھک یماگنھ .درک ریخست ار گیب یلع دمحم و گیب

 ھشیمھ و قیمع رایسب .دندش هدزتفگش ،دزیر یم رنک ھب ھک یھناخدور یادصورس ندینش

 .دندرک روبع نآ زا کانرطخ و ھناواکجنک رایسب شور ھب نارفاسم .تسا روبع لباقریغ

 اپ لپ یور یتقو .دوب عفترم و کیراب رایسب ھک دندوب ھتشاذگ هرد ھبل رد یبوچ ریت ود

 تسد زا نآ زا نما روبع یارب ار ناش دیما مامت ھک دیزرلیم کانتشحو ردق نآ ،دنتشاذگ

 یاھرطاق و دنکیم روبع قیرط نیمھ زا دوخ یاھالاک اب ،دیایب اجنیا ھب یناوراک رگا .دنداد
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 نارگریت رد ار بش و دندرک رفس ناشخدب ورملق ھب اھنآ .دننارذگیم راب نودب ار دوخ

 زا ار دوخ ھک تسا یهدازھاش تنوکس لحم مرج لامش رد یرھش زاورد .دندرک فقوت

 طسوت .دناوخب ار نآ دناوتیمن سک چیھ ھک دراد یباتک و درادنپ یم ینودقم ردنکسا ناگداون

 ھب ییامیپھار ٧ زا سپ اھنآ .مدش علطم عوضوم نیا زا سراپ میقم رایتسد لینکم رتکد

 نودب ھک تسا گیب دارم یناحور ریپ ناج نسح ھجاوخ تنوکس لحم ھک دندیسر ناقلات

 .دنتسین لوبقم رارتچ نادرم هزادنا ھب ناشخدب مدرم .دھدیمن ماجنا یراک چیھ وا تروشم

 دنلب رایسب یاھھوک طسوت کابیز .تسا اھگیبزوا لثم ناش سابل و تسا یسراپ ناش نابز

 رگید ود و دنکرای ھب یرگید ،ناشخدب تمس ھب یکی .دراد هزاورد راھچ و هدش ھطاحا

 روشک رد روھشم یاھھوک ھلسلس ،یلیام ٨٠ ھلصاف ھب ،کابیز برغ رد .رارتچ یوسب

 ھب ناقلات زا اھنآ ییامیپھار .تسا هریغو توقای ای لعل نداعم یواح ھک تسا عقاو نانغش

 .دنارذگ یم ار دوخ یاھزور مرگ یاوھ رد گیب دارم ھک ییاج ،دوب )دابآ ناخ( دابآریخ

 لوط ھناھد ١۵ ھک دنتفگ و تسا راوس اھخرچ رب ھک دندید ار یگرزب پوت زدنق رد اھنآ

 یوسب ار دوخ هار نارفاسم .دوب کانرطخ ملخ ھب زدنق میقتسم هار .دراد ضرع ھناھد ۶ و

 دندیسر خلب ھب اھنآ .دندیسر ملخ ھب ییامیپھار ۶ زا سپ و دنھدیم رود نالغب طسوت کبیا

 ،دنتشذگ ھچقآ و ناغربش قیرط زا دوخ ریسم  اھنآ .دندیسر ھنمیم ھب ییامیپھار ۶ زا سپ و

 ھب ھنمیم زا اھنآ .دوب ھتفر دوخ پسا داژن کی دیرخ یارب تفارکوم یاقآ مدینش ھک ییاج

 ھب ون ھعلق زا .دندرک ییامیپھار یلیام ١١٢ ھلصاف رد اھهرازھ سیئر تختیاپ ون ھعلق

 .دندرک یط ار یلیام ۶٩ ھلصاف زور ٧ رد ھک دنتفر تارھ

 

 نوج ١۴ ات ١٠

 یگرزب ھتسب و دوب هدرک رفس دھشم ھب لیرپا لوا رد ھک دمحم ام راکتمدخ ھک ھک دیسر ربخ

 ھب و دش هدنادرگرب ناخ دمحمریش روتسد ھب ،تشاد هارمھ ھب دنھ و نارھت یارب ھمان زا

 زین ار وا .میتشون هاش یصوصخ یشنم ھب و میدش نیگھودنا تاعالطا نیا زا ام .دیسر لتق

 رایسب یھمان ریزو ناخ دمحمریش ،دش شخپ مدرم نایم رد شرازگ نیا یتقو .درک تحاران

 نیا زا ھک تفگ و داتسرف ام یارب ناوارف یھاوخرذع و سدقم یاھدنگوس اب ھناعضاوتم
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 روشک رد ھک دھاوخیم شزوپ و تسا راسمرش ھک تفگ وا .تسا عالطا یب الماک ھعقاو

 ھس دودح و دمآ ام ھناخ ھب رادھجرد درم دنچ اب رصع .میدش راتفرگ تبیصم نینچ اب ام وا

 قافتا نیا یارب ام زا و دروآ رامش یب یاھھناھب ،دوب هدنمرش رایسب وا .تسشن تعاس

 دننام ھک تسا هدنمرش و فساتم ،تفگ و دروخ نان ام اب وا .درک یھاوخرذع ھتساوخان

 .دھد ماجن ار راک نیا هدنیآ رد ھک تسا راودیما اما ،تسا هدماین ام رادید ھب نارگید

 

 نوج ٣٠ ات ١۵

 یدعاسم رایسب یوگتفگ وا اب و میدش راضحا هاش یوس زا هامود تشذگ زا سپ تشاچ

 تشلاب شلغب ریز .دوب هدیشوپ یزیمت سابل و دوب کچوک یھشیش قاتا کی رد وا .میتشاد

 یھام شش یواح ھک دوب وا یولج کچوک یھمشچ کی و تشاد رارق ابیز و مرن یاھ

 شیاسور و ناریزو فص یالاب مارتحا اب نم اما ،مینیشنب شدوخ رانک ،تفگ .دوب کچوک

 و دش دھاوخ لاحشوخ سیلگنا تموکح یوس زا یتیرومام تفایرد زا ،تفگ هاش .مداتسیا

 ریفس ناونع ھب اجنیا رد ار وا رگید هام دنچ ات تسا راودیما ھک تفگ دراریج یاقآ ھب اھراب

 ار شمان وا تساوخرد ھب ھک دربب لک رادنامرف یارب ار شا ھمان ات تساوخ وا زا .دنیبب

 سراپ رسارس رد ھک تسا اھسور تسود ازریم سابع ھک تفگ وا .متفگ کیتنیب مایلیو

 شناد و درخ زا ھک اھسیلگنا ھک درک هدھاشم وا ھک دوب روآ بجعت اعقاو .دنا هدنگارپ

 یھجوت لباق لوپ نارھت رد ترافس رطاخ ھب و دننادب دحتم ار سراپ ،دنا رادروخرب یسایس

 بوخ روشک نیا رد ھلاس راھچ یرسپ رھ ھک یلاح رد ،دنھد ردھ هدوھیب یاھھنیزھ رد ار

 .دنا ھیسور ناگدرب یتح ھکلب ،اھسور یمیمص ناتسود اھنت ھن نایسراپ ھک دناد یم

 

 تساوخیم اریز ،میینبب ار وا رگید رابکی ناکم نیا کرت زا شیپ ھک تساوخ ام زا هاشداپ

 کی رگا ھک تفگ ام ھب ریزو ناخ دمحمریش ،میدمآ نوریب یتقو .دیوگب ام ھب یرگید زیچ

 ھک مینک حلص اھنآ و ازریم سابع نیب ات دوب دھاوخ ام نویدم یلیخ ،مینک فقوت رگید هام

 ام ھک داد خساپ دراریج یاقآ .میداد هروشم وا ھب ام ھکنآ اب ،درکن تقفاوم لوا رد ھنافساتم
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 ھطساو ام دندوب لیام ھک یاسور رطاخ ھب ھکلب ،دوخ لیم ھب ھن ،میدنام تارھ رد هام شش

 .میشاب اھنآ تارکاذم

 

 یالوج ۴ ات ١

 ار هاگرزاگ مان ھب یلحم ات میدرک تکرح رھش قرش تمس ھب دیشروخ عولط زا شیپ

 رسپ روصنموبا رسپ راصنا لدبع ھجاوخ ای لیعامساوبا دسج ھک ییاج ،مینک یسررب

 طسوت تضایر ماگنھ راصناوبا .دراد رارق دمحم نآرق لماح ای راصنا تام رسپ بویاوبا

 .تشذگرد یرمق ۴٨١ ای ١٠٨٨ چرام ٢٧ رد و تفرگ رارق گنس تباصا دروم نارسپ

 .تسا هدورس تیب رازھ دص کی و تشاد دای رعش رازھ دصود و نویلم کی دودح وا

 

 میدش ولماش ناخ نسح نادیم ای وسراچ دراو ،میدیسر اوھ و بآ شوخ هاگرزاگ ھب یتقو

 زا سپ .دوب ھتخاس زین بوخ رابنا بآ کی و ناکد دنچ ،راھب ینارود هاگشیامن رانک رد ھک

 سم زا هزاورد .دناسریم راصناوبا ربق ھب ار ام ھک میدیسر هزاورد ھب نحص زا روبع

 ای اھھسفق یور نآرق دنچ ھک دراد رارق ییابیز و زیمت دجاسم فرط رھ رد و هدش ھتخاس

 شیاین ماگنھ مدرم و دوشیم تیارق حبص رھ یمور یانالوم باتک ای یونثم .میدید اھلحر

 دالوا و ازریم خرھاش ردپ ناطلس روصنم هربقم ام تسار تسد رد .دنوریم لاح زا

 دسج .دناهدش هدرپس کاخ ھب ناخزیگنچ نانیشناج ام پچ تمس رد .دراد رارق رومیتریما

 رس تمس رد و رمرم گنس اب نآ ھیشاح ھک دراد رارق یگرزب یوکس یور رب روصنم

 :دشاب نینچ تسا نکمم نآ نومضم ھک دراد دوجو یھبیتک ،هربقم

 

 یادخ تایانع و یھلا لضف راونا زا نابات و تشھب ھیبش ھک رخاف رثا و یلاع یانب نیا«

 روھشم روصنم نیدلا ثایغ ناطلس راگدای ناونع ھب ناوارف ییابیز و رنھ اب ،تسا هدنیاشخب

 ناطلس طسوت ھتشون .دش ھتخاس ]تسا ٨٨٢ یسراپ نتم[ ق ٧٧۴ لاس رد شنایقتم دالوا و

 .»یدھشم

 دومن خر ناطلس روصنم دقرم زا تشھب نوچ[
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 تارھ دروم رد نیسوق لخاد یسراپ راعشا مامت[ ]دوب خیرات وکن سب یھجوب ات ترامع نیا

 ھلجم« رد ھک مدومن لقن »The city of Herat« ناونع ریز لال نھوم ھلاقم یور زا ار

 هدیسر رشن ھب ١٨٣۴ لاس ،ھتکلک ،ربمسد ات یرونج زا ،موس دلج ،»لاگنب ییایسآ نمجنا

  .]داز لعل .تسا

 

 یالاب رد ھک تشاد دوجو هایس رمرم اب هدیشوپ یدسج ،ناخزیگنچ هداوناخ یاھربق نایم رد

 رثا چیھ .میدرک هدھاشم ار یناتساب سانشان رگشورخ کی زیگنا تفگش یاھھمسجم نآ

 یکاکح ملق تفھ مان ھب شقن تفھ تروص ھب گنس نیا .تسین ھسیاقم لباق اھنآ اب یزورما

 :مدرک لقن هربقم نیا زا ار ریز ھبیتک .تسا هدش

 

 گنس رب تشونرس ملق و داتسرف شمارآ وا یارب دنوادخ ،گرزب هاشداپ گرم زور رد«

 .»)ق ٧١٨( ؛باوخب مارٰآ :تشون وا هداس ربق

 هاوشم یلاعت و هللا ھبیط        ردقیلاع ھش خیرات رھب[

 ]هارث باط طقف ریرحت درک    اضق کلک وا تبرت رس رب

 

 هدیشوپ گنس اب نآ یالاب و رمرم گنس اب نآ ھیشاح و تسا گرزب رایسب راصناوبا هربقم

 ھکت ود زا ییابیز ھب .تسا رانم ھیبش ھک دراد رارق رمرم حول کی ربق رس رد .تسا

 و هدش ھتشون یبرع ھب .تف ١٠ یرگید و دراد عافترا تف ۵ ھعطق کی .تسا هدش ھتخاس

 :تسا نینچ نآ ھمجرت ھک دراد یسراپ نابز ھب ھبیتک کی اھنت

 

 رحبتم هزادنا کی ھب ملاع ود رھ روما رد ،یعقاو هاگن رد هاش و یرھاظ هاگن رد ھجاوخ«

 ینعی ،دیناوخب هللادبع ھجاوخ ترابع رد ار نآ ،دینادب ار وا تشذگرد خیرات دیھاوخیم :دوب

 .»ق ٧٣٧

 تسا هاگآ نوک ود تقیقح رس زو     تسا هاش ینعم و تروص رد ھک ھجاوخ نآ[

 ]تسا هللادبع ھجاوخ تافو خیرات        تاف یناد را لمج باسح یور زا
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 شیپ لاس ۴٨٠ رد ازریم خرھاش طسوت ھک هدیشوپ تف ٧٠ عافترا ھب یھوکشاب قات اب ربق

 فرحنم یفداصت رثا رب اما ،دنک ییالط ار قات تفرگ میمصت هاشرومیت .تسا هدش ھتخاس

 ،روھشم هدنسیون طسوت ھک دراد دوجو یناوارف یھبیتک راعشا ،هاگمارآ تسار تمس رد .دش

 ار ام ،تسا هدش هدورس ولماش ناخ نسح طسوت ھک ریز تیب اما .تسا هدش هدورس یماج

 .دھدیم ربخ راصنا لدبع تشذگرد زور زا

 

 هللادبع ھجاوخ ھناخ تفایض ھب ،دھد مھف زا رپ یماج وت یارب درخ یقاس یھاوخ یم رگا«

 دننام و دنروانش نآ یالاب رب ناگتشرف ھک تسابیز یورس دننام وا راگدای .ایب یراصنا

 .»دننکیم یراز و ھیرگ نارتوبک

 یراصنا هللادبع ھجاوخ یھاگمزب رد آرد     یرایشوھ ماج ار تلد نافرع یقاس ات دھد[

 ]یراز و ھلان مرگ درک یرمق وچ ار کیالم   یخوش زا ھک یورس نینزان شرازم حول دوب

 

 هزم شوخ و ذیذل رایسب بآ نآ رد ھک میتفر یرابنا بآ تمس ھب ،میدش نوریب رد زا یتقو

 تایبا قات رد .تسا مرگ ناتسمز رد و درس ناتسبات رد ھک تشاد دوجو مزمز بآ مان ھب

 هاچ کی خر هاش لداع ھک تسا نیا ینالوط رایسب ھبیتک کی دصقم .دوب هدش ھتشون یدایز

 لاوز رثا رد ھک درک اپرب راصنا ھجاوخ هاگمارآ ناریاز هدافتسا یارب هریغو اھھفص و

 ضوح( ١٠٩٠ لاس رد ناخزیگنچ نارسپ زا یکی ،ناق دالوا یوناب کی ھنیزھ اب و هدیتفا

   .دش یزاسزاب )لیبسلس مزمز

  ]لیبسلس مزمز ضوح رد مرک رھب زا تخیر   تفگ لقع ریپ ز متسج رضخ شریمعت لاس[

   

 یانعم ھب هاگ و گنج یانعم ھب یسراپ رد رازراک .تسا هاگرازراک ،هاگرزاگ یلصا مان

 اجنآ رد ار دوخ تقو مدرم و تسا تذل رقم اجنآ ،ھکنیا هاتوک .)گنج لحم( تسا لحم

 ناگدرم لحم ھب قلعتم ھک یمسارم اب دسریم رظن ھب ھک دننارذگیم زاوآ و ندیشون اب
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 ھک دنکیم روبع یلاناک زا ھیاسمھ هدیشوپرس ھمشچ بآ .تسا راگزاسان رایسب ،تسا

 .دنکیم لیدبت تارھ طاقن نیرت هدنزرس زا یکی ھب ار نآ و دنکیم نیئزت ار هاگرزاگ

 

 طسوت ھک دراد دوجو رفس تخت مان ھب یریذپلد یانب ،اھھوک نماد رد ،رھش لامش تمس رد

 و عرازم ،راھب لصف رد .تسا هدش ھتخاس رومیتریما مراھچ دالوا ازریم نیسح ناطلس

 ناوغرا نآ ھب ھک دوشیم هدیشوپ خرس و درز یاھلگ زا یرتسب اب ھیاسمھ یاھھوک

 هدوب تشھب ینامز ھک دسریم رظن ھب اما .تسا لاوز ھب ور نونکا ناکم نیا .دنیوگیم

 .دناسریم نامتخاس یالاب ھب ار دوخ یبآ یاھریت ،بآ نزخم کی رد هوکشاب یهراوف .تسا

 .تسا تف دص نامتخاس عافترا

 

 روبجم ،دندادیم ماجنا تسردان راتفر ھک یدارفا ،ازریم نیسح ناطلس تنطلس نامز رد

 ار ریز تایآ ناطلس ،نآرب هوالع .دننک کمک ناشارت گنس ھب رفس تخت تخاس رد دندوب

 :دنناوخب ار اھنآ دنناوتب نارفاسم ات دوب ھتشون هزاورد یور رب

 

 تخت رب یگنس دیاب ،دنا هدز رس هانگ ھب لامج و بارش زا ازریم نامرف ھب ھک یناسک ھمھ«

 .»دنیازفیب رفس

 ]دشک گنس رفس تخت رب ھک تسازریم مکح     دشک گنرلگ هداب ناخر ھلال اب ھک رھ[

 

 .دناهدش ادج رجنا رھن طسوت ھک دراد دوجو هوکشاب رایسب ھناریو ود رھش قرش لامش رد

 ھک دیناسر ترھش ھب ار دوخ مان هوکشاب یتلود یهدکشناد نتخاس اب ازریم نیسح ناطلس

 طسوت و دنراد هوکشاب رھاظ مھ زونھ رانم راھچ و قات ود .تسا هدش ناسکی کاخ اب الاح

 تسار تمس رد ھک رانم ود و قات کی .دنوشیم ادج مھ زا یواسم شخب ود ھب روکذم رھن

 .دننکیم دای وا زا میرکت و مارتحا اب ھک تسا نیسح ناطلس ربق ترواجم رد ،دراد رارق

 هزانج .دوب یماج مان ھب فورعم رعاش هدکشناد سیئر .درک تنطلس ١۵٠٠ لاس رد وا

 دبنگ اب ربق .دراد رارق رھن پچ تمس رد خرھاش رھاوخ ،رومیت ریما رتخد ،داشرھوگ
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 و هایس رمرم زا یگمھ ھک ھتشاد دوجو هربقم ٩ البق .تسا هدنگفا ھیاس دنلب رایسب ییالط

 وا .دنتسین اناوخ و هدش هدییاس رضاح لاح رد فورح .تسا هدوب نیزم یبرع یاھھبیتک اب

 وا .تسا هدوب ریظن یب یوناب کی ھک دوشیم ھتفگ و تخاس الصم مان ھب ابیز یترامع

 شزومآ یارب مدرم قاتشم و درک نارق ھعلاطم فقو ار دوخ ھکلب ،درکن جاودزا زگرھ

 ار یمدق ٧۵ ییابیز عبرم ھک هدش نیئزت عیفر قات ود و دنلب رانم راھچ اب ناکم نیا .دوب

 .مناوخب ار اھنآ متسناوتن ھک دراد دوجو شودخم یبرع ھبیتک دنچ قات یالاب .دزاسیم

 دھشم تمس ھب اضر ماما ھب نداد مالس یارب ار اھنآ و دیسریم رظن ھب هراک ھمین اھرانم

 یریگمشچ رایسب هرظنم و متفر الاب تخس یاھھلپ اب ھقبط ود رانم کی زا نم .دندرک لیامتم

 عیفر یدبنگ دراو نادیم زا نتشذگ زا سپ .تسا ھلپ ٢٠ لماش ھقبط رھ .متشاد رھش زا

 ھک میوش هدش یشاقن و ییالط قاتا دراو و میورب الاب ھلپ ۵ زا درک بیغرت ار ام ھک میدش

 گنر .دنا ییالط و یروجال گنر ھب اھھبارخ نیا ھمھ .دناوخیم زامن اجنآ رد داشرھوگ

 .دوشیم ادیپ ناشخدب نداعم رد یھجوت لباق رادقم ھب ھک تسا دروجال زا یبآ

 

 شناد ھمھ ھب و دمآ هدکشناد ھب ابیز یوناب ٢٠٠ یارمھ ھب داشرھوگ یزور ھک تسا لقن

 رھ ندید زا و دنارذگ ناکم نآ رد ار زور مامت وا .دنورب نوریب ھک داد روتسد نازومآ

 رد و تشادن ربخ وا ندمآ زا ،دوب دولآ باوخ ھک نازومآ شناد زا یکی .درب تذل قاتا

 یکی ،توقای-بل ییوناب .درک هاگن هرجنپ زا سرت اب و دش رادیب باوخ زا وا .دنام هدکشناد

 دراو شنارای کرت اب و دش وا قشاع ،درک هدھاشم ار درگاش وا .دید ار داشرھوگ نارای زا

 ییاھر یارب و دیدرگ رطاخ هدرزآ رایسب ،دش علطم رما نیا زا نوچ داشرھوگ .دش وا قاتا

 ررقم ار هدعاق نیا و دروآرد هدکشناد نادرگاش دقع ھب ار دوخ نارکفمھ مامت ،شنزرس زا

 تاقالم ناشرسمھ اب راب کی زور تفھ رھ دیاب ،دوشن عطق ناش سرد ھکنیا یارب .درک

 .دننک

 

 دجسم ای عماج دجسم مان ھب هوکشاب رایسب نامتخاس کی یایاقب رھش یقرش یاھتنا رد

 ھتخاس شیپ لاس ٧٠٠ ،روغ ناتساب هاش ،نیدلا ثایغ ناطلس طسوت ھک دراد دوجو گرزب
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 یاراد دجسم .دوب دمحم ناتسود زا رکبوبا دنزرف نیمشش و ماس دمحم رسپ وا .تسا هدش

 مدق داتفھ .میدش دراو لیکو هزاورد مان ھب یرد زا .تسا ناوارف رادقات یاھدبنگ و رد راھچ

 دجسم زاب نادیم ھب ،دندادیم ھیکت ار نآ گرزب یاھنوتس ھک یفقس ریز ،میدرک یط ار

 یواح ھک دوب یسراپ یاھھبیتک اب رمرم گنس ھکت ود ام پچ تسد رد .میدش دراو گرزب

 ١١١ نادیم لوط .دننک نیمات ار اھالم شاعم رارما ھک دوب کرمگ نارومام ھب یروتسد

 رارق مھ یوربور هدش یشاقن هوکشاب و عیفر قات راھچ .تسا مدق ٨٣ نآ ضرع و مدق

 زا اریخا ھک درک تیادھ ،دوب هدش هدیشوپ لگ زا یھوبنا اب ھک یھناخزامن ھب ار ام ،دراد

 و دوب هداتفا نیمز یور ھک میدیدید ار یرمرم ربق گنس .دوب ھتخیرورف ناتسمز تدش

 یناگروک دیعسوبا ناطلس ربق ندناشوپ یارب یناوریش هاش خرف طسوت رثا نیا .تشاد یبرع

 ریز رد ابیرقت .دراذگ یم شیامن ھب ار یمالسا ناوارف تلفغ یقرش قات .دوب هدش یکاکح

 ،دراد رارق بونج تمس رد ھک امن قات .تسا هدش ناھنپ نیمز زا یھجوت لباق یاھهدوت

 لحم یلامش قات .دنا یمخز ای هدید بیسآ اھنآ ھمھ .تسا یبرع ددعتم یاھھبیتک یاراد

 کی ندید زا ھک ییاج ،درک تیادھ یدبنگ هزاس کی ھب ار ام .تسا نازومآ شناد روضح

 نام یاھهرھچ ھک میدش هدزتفگش ابیز نانچ و ھکت ھکت ،رد لکش ھب ،یرمرم گنس ھتخت

 یرد روبع زا سپ .دوب ھناھد ٨ نآ ضرع و ھناھد ١٠ گنس نآ لوط .دشیم هدید نآ رد

 هدیمرآ اجنآ رد نیدلا ثایغ ناطلس هزانج ھک میدشیمدق ٢٠ نادیم دراو کچوک رایسب

 ورف فقس .درادن یھبیتک چیھ .تسا هدش ھکت ھکت هربقم و تسا فیثک رایسب ناکم .تسا

 یاھناوختسا و دراد دوجو زین یدایز یاھروگ .تسا هدناشوپ ار ربق نآ یاھ ھبارخ و ھتخیر

 ربق نیب یقرف .دش گنر مک نامدید اھربق ندید اب .دیسریم رظن ھب هدش گنس اھهدرم

 و نتفرگ وضو یارب یکچوک رابنا بآ ،دجسم نادیم رد .دوبن ریقف ربق و گرزب ناطلس

 ھناھد ٢٠ نآ طیحم ھک تشاد رارق نیدلا ثایغ ناطلس طسوت هدش ھتخاس یعلق گرزب فرظ

 ھب طوبرم ھک هدش ھتشون گید نیا ھیشاح رد یاھھبیتک .تسا ھناھد کی نآ ھبل تماخض و

 ٣۵٠ رگید راب و ترک نیدلا ثایغ کلم طسوت شیپ لاس ۴٧٠ نیا . تسا شیپ لاس ٧٠٠

 میمرت زور زا ار ام اھھتشون .دش میمرت نیسح ناطلس ریزو ریشیلعریم طسوت شیپ لاس

 .دنھدیم ربخ
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 .تسا ھتفای یراگدنام ترھش ھبعک دننام ،دوب هدیسوپ ناوختسا دننام البق ھک ناکم نیا«

 .)ق ٩۵٠( »تسا میھاربا مود هاگنابرق نیا :داد خساپ منھذ و مدش ایوج ار انب خیرات

 میظع یایحا تفای ھبعک یهدننام     میمر مطع نوچ دوب ھتشگ ھک ھعقب نیا[

 ]میھاربا یھینب یانب یناث           تفگ متسج لد ز شترامع خیرات

 

 نابز ھب ھک مفساتم و تسا رتارف نم فیصوت تردق زا تارھ یهدش ناریو یاھنآمتخاس

 .منک تیاعر اھنآ دروم رد ار تلادع مناوتیمن و مراد طلست مک یلیخ یسیلگنا

 

 رد .نالام لپ مان ھب تسا یفورعم لپ ،بونج تمس ھب رھش زا رترود گنسرف کی

 و خیرات چیھ .تسا هدنام یقاب قات ٢٧ اھنت نونکا اما ،تشاد قات ٣٣ ھتشذگ ناراگزور

 ھب ییوناب طسوت ھک دنیوگیم مدرم اما .دھدیمن ام ھب لپ ساسا و ھیاپ دروم رد یعالطا

 تارھ یاھباتک رد .تسیزیم شیپ لاس ١٠٠٠ زا شیب ھک هدش ھتخاس یب یب رون مان

 رد ھناخدور نایغط .دنمانیم »اتمھ یب« نآ شنایموب ھک درادن دوجو لپ نیا زا یربخ

 و درک ناریو ار اھتنا کی زا قات ھس ھک دوب عیرس یردق ھب تارھ رد ام تماقا نامز

 .دوب فقوتم رگید یاھاج و تارھ نیب تادوارم مامت هام ود یارب ابیرقت

  

 )ناموت ھب( تارھ دیاوع

 ١١۵٠        تالیوحت زا هدش یروآعمج لوپ ١

 ١۵٠٠        ناگدنفاب ھنالاس تخادرپ ٢

 ٧٠٠        نوباص یراصحنا دیلوت ٣

 ۶٠٠     درذگیم خرک زا ھک راخب ناوراک راصحنا ۴

 ٢۵٠      ناشورفروگنا سیئر ھنالاس تخادرپ ۵

 ۶٠٠    اھهالک و اھتسوپ رھم طسوت هدش یروآعمج لوپ ۶

 ٨٠٠   دیدج ھچراپ یارب قوف لیاسو طسوت هدش یروآعمج لوپ ٧
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 ١٠٠     یمشپ یاھالاک رھم طسوت هدش یروآعمج لوپ ٨

 ٢٠٠   بش نانابھگن یارب یلاھا زا هدش یروآعمج لوپ ای یبش ریم ٩

 ١۶٠       شفک یاھھنشاپ هدمع ناگدنشورف ١٠

 ۶٠٠        یداب بایسآ و بآ راصحنا ١١

 ٢٠٠    یریگب دزد رطاخ ھب مدرم زا هدش یروآعمج لوپ ١٢

 ٢٠٠٠       اھتکولیب یحاون زا ھنیدقن ١٣

 ٣٠٠        راوزبس کرمگ رسفا ١۴

 ١۵٠٠        نایروغ کرمگ رسفا ١۵

 ٢٠٠٠   ھنالاس تالیا ای قامیا هایس یاھھمیخ زا هدش یروآعمج لوپ ١۶

 ٣٠٠     فراصم ریاس و تخوس بوچ راصحنا ١٧

 ١٨٠        ناشورف پسا سیئر ١٨

 ۴   دوشیم رداص دنھ ھب ھک یتسوپ بانط ای یبات هز زا لوپ ١٩

 ۵٠        اھارسناوراک ناگدنشاب ٢٠

 ١۵٠      راھدنق هزاورد زا هدش یروآعمج لوپ ٢١

 ۵٠      کشوک هزاورد زا هدش یروآعمج لوپ ٢٢

 ۶٠       لاغذ یالاب ھیلام/ضراوع ٢٣

 ١٠٠٠       اھناکد زا هدمآ تسدب لوپ ٢۴

 ٢٠٠       وکابنت زا هدمآ تسدب لوپ ٢۵

 ١١٠٠       ناکاپ تسوپ سیئر ای غابد ٢۶

 ٣٠٠      شفک رھم زا هدش یروآعمج لوپ ٢٧

 ۶٠٠        گنیھ تخادرپ راصحنا ٢٨

 ٣٠٠   یھاش ناموت مان ھب هاش ناموت رھ زا هدش یروآعمج لوپ ٢٩

 ۶٠٠       ھنالاس یلاش و جنرب راصحنا ٣٠

 ١٢٠ ھنالاس )ھنازور ناموت ۵٠ زوریف یجاح نامز رد( ھکس/برض راصحنا ٣١

 ٢٢٠         نایروغ دیاوع ٣٢
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 ٣٠٠         ھبوا دیاوع ٣٣

 ١١٠         خرک دیاوع ٣۴

 ١٠٠         راوزبس دیاوع ٣۵

 

 )راورخ( روشک رد یراوج دیلوت

 ٢٧٠٠٠        تارھ یاھھموح یراوج دیلوت

 ٢٠٠٠         ھبوا رد یراوج دیلوت

 ١٠٢٠        خرک رد یراوج دیلوت

 ٢٠٠٠        نایروغ رد یراوج دیلوت

 ١٣٠٠        راوزبس رد یراوج دیلوت

 

 .تسا دنھ ھنآ هدزاود و ھیپور شش اب ربارب ھک دوشیم تارھ ناموت کی ھیپور تسیب

 دودح( دوشیم دنھ ریس هد و نم شش ھب یواسم ھک تسا زیربت نم ١٠٠ لداعم راورخ

 .)دنوپ ۵٠٠

 

 یالوج ١٣ ات ۵

 هاشداپ کی طسوت یرھ ای تارھ رھش ساسا ھک دننکیم اعدا یسراپ تایاور و اھتنس

 ،نمھب نیشناج ردنکسا .دش یو نیشناج پساتشگ ھک دش ھتشاذگ پسارھل مان ھب یناتساب

 .دشن میمرت زگرھ وا زا سپ و درک یزاسزاب و تخاس ابیز رایسب ار تارھ

 

 وا زا سپ نمھب .درک اپرب نآ رد دایز یاھانب پساتشگ .تشاذگ ار تارھ داینب پسارھل«

 .»دناسر نایاپ ھب ار نآ ردنکسا و دوزفا رایسب رھش ھب

 داھنب رگید یانب وا رب پساتشگ       داینب ار یرھ تسا هداھن پسارھل[

 ]دادب داد ھمھ شا یمور ردنکسا      درک رگید یترامع نآ زا سپ نمھب
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 ھطاحا کچوک کشخ قدنخ کی مھ و مکحتسم رایسب یلگ راوید کی طسوت رھش فارطا

 تمس ھب ھک هزاورد ود .دراد دوجو رھش رد دمآ و تفر رپ گرزب هزاورد جنپ .تسا هدش

 هزاورد بونج رد یموس .دنراد مان کلم هزاورد و قاچ بطق هزاورد ،دنوشیم زاب لامش

 ھب رھش ھندب .تسا قارع هزاورد برغ رد و کشخ هزاورد قرش رد .دراد مان راھدنق

 یاھفقس اب و دنا رگیدکی عطاقتم یاھنابایخ نآ زکرم رد ھک هدش میسقت یواسم شخب راھچ

 فورعم وسراچ مان ھب ھطقن راھچ عطاقت لیلد ھب و هدش هدناشوپ ھلاسم زا عفترم رایسب

 رفن ود .دنیوگیم رازاب ای فرط راھچ یبرع رد ھک تسا قوسراچ نآ تسرد مان .تسا

 کاخ ھلحم یمراھچ و رصم لادبع ھجاوخ ھلحم یموس .دنا قاچ بطق ھلحم مان لماح اھنآ

 .دراد مان رسرب

 

 تنوکس لحم و هدش ھتخاس یفوتسم طسوت یلوا :دراد دوجو تارھ رد ارسناوراک تفھ

 راھدنق و اراخب نارجات طسوت رگید یارسناوراک .تسا روپراکش یاھودنھ ناناگرزاب

 و تسا قارع ای سراپ و تارھ لالد ،لوسر یجاح یارسناوراک ،موس .تسا هدش لاغشا

 یلع یجاح زا دنمتورث رجات تارھ رد .دننکیم یگدنز رگید دنمتورث نارجات ھیقب رد

 .دوشیم هدیمان نارجات هاش ای راجتلا کلم ھک درادن دوجو یراھدنق رکسع

 

 نیمز اب ابیرقت ،دنھدیم لیکشت ار رگیدکی لباقم رد میقتسم طوطخ ھک وسراچ یاھرازاب ماب

 تارھ رد یمیمرت چیھ .دنراد یهریت رایسب رھاظ ،دنا گرزب و زاب ھک اھناکد .دنا ربارب

 .دنراد یکچوک رایسب یاھیدورو و دنا ھقبط ود یلک روطب اھھناخ .دوشیمن لیمکت رخآ ات

 و دنا کیراب و فیثک اھریسم .تشاد دیھاوخ حضاو و گرزب دید ،دیوشیم دراو یتقو اما

 کچوک رایسب یاھهرجنپ اب بوچ/ریت نودب و لگ زا اھنآمتخاس .دنراد یدایز یاھخاروس

 دنریگیم رون نآ زا فرب ندیراب ماگنھ و دنراد یسور دیپس ذغاک زا ھشیش یاج ھب ھک دنا

 .دنوشیم ھتسب امرس لیلد ھب اھرد مامت و
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 نیا .تسا تارھ یاھانب نیرت یمیدق و نیرت مکحم زا یکی هاش تنوکس لحم ای گرا

 نیمز ،رھش یاھراوید لخاد رد .تسا هدش ھطاحا قیمع قدنخ کی طسوت تاماکحتسا

 اما ،دنرادن پوت اھرگنس .تسا هدش ھتخاس ھلاسم و گنس ،تشخ زا و دراد رارق رادبیش

 بورغ زا سپ ھک دنکیم روبع یبوچ لپ قدنخ یور زا .دراد رارق اجنآ رد هاش ھنیجنگ

 هاگتماقا کی یاھیگژیو نیرتمک خاک نیا .دوشیم هدیشک گرا لخاد ھب نانابرد طسوت باتفآ

 ییابیز رظن زا اھنت ھن ،یوناترب دنھ رد دوجوم یاھهزاورد ھک یروط ،دراد ار یتنطلس

 .تسا نارماک خاک زا رترب یزیمت رد یتح ھکلب ،یرامعم

 

 ھتخاس ولماش ناخ نسح ھک تسا یهدیشوپرس ضوح تارھ یانب نیرتدنمدوس و نیرتابیز

 نآ رد مدرم ھک دراد دوجو قات دنچ نآ لخاد رد و تسا عبرم تف ۶٠ ھب کیدزن .تسا

 ھب ناشخرد و فافش رایسب و تسا تف ٣٠ بآ قمع .دنراذگیم شیامن یارب یاھغارچ

 ھطاحا ار نآ ناراب بآ ھشیمھ و دراد رارق وسراچ یاھرازاب زا یکی رد .دسریم رظن

 :دھدیم ناشن ار نآ ییاپرب خیرات ریز یسراپ راعشا .تسا هدرک

 

 .)ق ٩٢۵( »تسا نزخم تارھ یاھانب نیرتابیز«

 

 ھک دراد رارق کانمن و کیرات ،بارخ ناکم کی وسراچ ضوح ای قوف نزخم لباقم رد

 دورو یارب یهرجنپ چیھ و دراد کچوک رایسب رد کی .دنیوگیم )نادنز( ھناخیدنب نآ ھب

 سبح نآ رد ھنابش ار ناینادنز ھک هدش هدنک خاروس کی قاتا زکرم رد .درادن دوجو اوھ

 ،تارشح و تبوطر اب هارمھ امرگ و دوشیمن ساسحا اج نآ رد ییاوھ چیھ .دننکیم

 ھن .دوشیم اھنآ گرم ثعاب یلک روط ھب و دھدیم باذع تدش ھب ار هراچیب ناینادنز

 رد ھک ییاسور ای هاشداپ تیاضر طقف ھکلب ،دنک دازآ ار نیمرجم دناوتیم نامز ھن و نوناق

 .دنراد ذوفن رابرد

 

 یالوج ٢٠ ات ١۴
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 نآ یهدمع شخب .تسا رفن رازھ ۶٠ دودح نآ تیعمج و رازھ ۴ تارھ یاھھناخ دادعت

 یبلوکت و السیا ،یماج ،دنوشیر ،راشفا ،ولماش .تسا تنس لھا یاھھقرف زا یکی یناردرب

 لمحتم ار یدایز یاھ یراوشد تموکح ئوس زا و تسا مک ناشرامش ،دنا یلع ناوریپ ھک

 البق اھنآ .دنا ھتفرگ دوخ ھب تراسا دیق زا ییاھر رطاخ ھب ار شابلزق مان نایعیش .دنوشیم

 هدرب ناونع ھب اھنآ زا یرایسب ،درک ھلمح نآ ھب گنلرومیت یتقو و دندوب ھینطنطسق نکاس

 ھک تفگ شیارب ،دوب هدرک ھبرجت ار شیورد ریفس خیش هزجعم ھک هدازھاش نآ.دش هدروآ

 .تفرگ رارق تباجا دروم و دش وا زا ناگدرب یدازآ راتساوخ خیش .دنک ھبلاطم وا زا یزیچ

 اھنآ ھک دنراذگب دوخ هالک یالاب ای لخاد خرس ھچراپ ھکت کی ھک داد روتسد هراب نیا رد

 رس یانعم ھب شاب و خرس یانعم ھب یکرت رد لزق .دنک زیامتم شابلزق مان ھب ناھج رد ار

 رکذ الاب رد ھک دندرک میسقت ھقرف تفھ ھب ار دوخ اھشابلزق ،لیعامسا هاش نامز رد .تسا

 .مدرک

 

 دندرک تنطلس تارھ رد ھک ناتساب ناھاش مان

 ناگروک ھلسلس زا

 گنلرومیت ١

 ازریم خرھاش ٢

 گیب غلا ازریم ٣

 فیطلادبع ازریم ۴

 ازریم هللادبع ۵

 ھلودلادالج ۶

 میھاربا ازریم ٧

 دمحم ناطلس ازریم ٨

 ازریم راگدای ٩

 رثا ازریم ١٠

 هاش دمحم ازریم ١١
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 ازریم نیسح ناطلس ١٢

 نامزلا عیدب ازریم ١٣

  لیلخ ازریم ١۴

 رکبوبا ازریم ١۵

 رمع ازریم ١۶

 دیعسوبا ناطلس ازریم ١٧

 دمحا ناطلس ازریم ١٨

 رباب ازریم ١٩

 

 یوفص ھلسلس زا

 هاش نویامھ ازریم ٢٠

 لیعامسا هاش ٢١

 بسامھت هاش ٢٢

 یناث لیعامسا هاش ٢٣

 هدنبادخ هاش ٢۴

 سابع هاش ٢۵

 یفص هاش ٢۶

 یناث سابع هاش ٢٧

 نامیلس هاش ٢٨

 

 ناغفا ھلسلس زا

 ناخرای هللا ٢٩

 ناخ هللادسا ٣٠

 ناخ نامز ٣١

 ناخراقفلاوذ ٣٢
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 )درک تموکح لاس ١٢ تارھ رد( هاشردان ٣٣

 هاشدمحا ٣۴

 هاشرومیت ٣۵

 هاشدومحم ٣۶

 نامز هاش ٣٧

 زوریف یجاح ٣٨

 نارماک هدازھاش ٣٩

 

 و تسا هریت وا گنر .دربیم جنر رایسب یناوتان زا و دراد لاس ۵٨ دودح ینونک هاشداپ

 کایرت و گنب مھ و لوکلا ندیشون ھب وا .دھدیمن ناشن ار تنطلس یاھھناشن زا کی چیھ

 ابیز یاھسابل ھب نتسارآ فرص ار دوخ رمع مامت ،تلادع عیزوت یاج ھب وا .دراد ھقالع

 ناتسناغفا رسارس رد ار وا ،دوب راھدنق رد ھک ینامز و اجنیا رد وا عینش یراتفر ،دنکیم

 .دراد ھلاس ٢۶ ات ٢٠ زا رتخد شش و رسپ هد ،نز راھچ وا .تسا هدرک زیگنا ترفن رایسب

 جاودزا یتنطلس نادناخ ای یزودس هداوناخ زا ریغ یرگید هداوناخ اب ار اھنآ دناوتیمن وا

 ھشیمھ و درکیم مایق هاشدومحم شردپ دض بلغا وا .تسا عاجش هاش اب ھنایدول رد ھک دنک

 ھک تسا یرامشیب تارھاوج و جنگ دایز رادقم یاراد وا .دشیم بوکرس اھیزکراب طسوت

 رھش لاوتوک ھب وا .تسا هدرک روگ نیمز ریز رد گرزب ینھآ ھبعج کی رد ار اھنآ

 رد و دنریگب مدرم زا ھیپور دص زور رھ دوخ رایتخا زا هدافتسا اب ھک تسا هداد روتسد

 یاھھنیزھ تخادرپ ھب زاین ھک نامز رھ .دنز یمن تسد نآ ھب زگرھ ھک دنراذگب ھنازخ

 قاتشم رایسب ،دسرتیم سراپ تموکح زا ھک وا .دنکیم یذاخا نادنورھش زا ،دشاب گنج

 و دسرتیم تدش ھب یزوکلا نادناخ ای دوخ ناریزو زا و تسا سیلگنا تموکح اب داحتا

 محر یب و لدگنس وا .دنک ریس اھنآ زوجم نودب ار دوخ یاھپسا ھک دنکیمن تارج زگرھ

 .تسا هدیرد ار مدرم زا یرایسب مکش ،شزرا یب یاھھناھب ھب وا .تسا ناتسناغفا درم نیرت
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 شا ھناملاظ لامعا زا یکی .دنکیم لابند ار شردپ عینش ریسم ھلاس ٣٢ هدازھاش ریگناھج

 نامشچ .داد طبر بسانم وحن ھب ار نآ ناوتیمن اما ،تسا هدرک فیرعت میارب شا هدنسیون ار

 نز اب و داد قالط ار شرسمھ وا .دنوشیم بھتلم هریغو گنب زا هدافتسا اب ھشیمھ وا

 ھک دراد دنزرف دنچ وا .تسشن هدازھاش لد رب شصقر ھک درک جاودزا دب و تسپ ،تشز

   .تسا تارھ یحاون زا یکی ،هارف مکاح وا .دنربیم جنر ردپ ھقالع مدع زا

 

 نایم رد تلادع عیزوت رد ھک تسا ھلاس ٢٨ یهدازھاش ،کولملا فیس -٢ ،شرگید نارسپ

 لیکشت یروشک .دنکیم تموکح ھنافرط یب ھک ییاج ،تسا ریگتخس روغ رد دوخ یایاعر

 رادبیش یهرخص یور دنکیم یگدنز نآ رد وا ھک یھعلق .تسا یناتسھوک وا تسایر هدنھد

 شردپ دیلپ تاداع زا یخرب کولم تاداس -٣ .دنک ھلمح نآ ھب دناوتیمن شترا ھک دراد رارق

 دمحا -۵ .دراد لاس ٢۴ ریگملاع -۴ .دراد لاس ٢۶ وا .تسا راکھدب ھشیمھ و دراد ار

 .دراد لاس ٢٢ وا .دنکیم هرادا ھنافصنم رایسب ار راوزبس نیدلا لالج -۶ .ھلاس ٢٣ یلع

 کیرھ .ھلاس ١۶ ردان ١٠ .ھلاس ١٧ نامز -٩ .ھلاس ١٨ باھش -٨ .ھلاس ٢٠ ردنکس -٧

 ھک ھلاس ۵٠ دودح و عطاق و تیصخش اب درم ناخ دمحمرای .دراد هدازھاش مان اھنآ زا

 شناتسود ھب تبسن و ملاظ روشک مدرم ھب تبسن وا .تسا هدش ریزو تسخن ای ریزو اریخا

 زا ار ناناگرزاب زا یرایسب و هداد لزنت تراسا ھب ار یرامش یب دارفا وا .تسا لاربیل

 ازریم سابع دزن تخت و جات زا نارماک لزع دصق ھب وا .تسا هدرک مورحم دوخ کالما

 ینادنز سراپ هدازھش طسوت و دنتسادن دامتعا قحتسم ار وا ھنافساتم اما .تفر دھشم ھب

 .تسا دنمتورث و دراد نز کی و رسپ کی طقف وا .دش

 

 ،نایروغ شورفرخف و فرح شوخ ،ھفایق شوخ مکاح ،شرتکچوک ردارب ،ناخ دمحمریش

 و تسا شورف هدرب وا .تسا سراپ یوس ھب تارھ زرم یاھتنا رد مکحتسم رایسب یھعلق

 تورث یاراد وا .تسا هدرک تراغ ار یددعتم یاھناوراک و دراد ھقالع یراوخ بارش ھب

 عافترا اب ار نآ عافترا ھک دوخ ھعلق رد و هدرک شروش هاش دض رب بلغا .تسا یدایز

 .تسا هدرک عافد دوخ زا ،دنکیم ھسیاقم نامسآ
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 ،شیاھ یناوج رد قالخا شوخ یدرم ،ناخ دمحم اطع رسپ ردارس ناخ دمحم نید

 ناطلس و ناخ مالغ یاھمان ھب ردارب ود وا .تسا لوپ یب ھشیمھ اما .تسا خرک یاورنامرف

 نییاپ نینس رد رادرس .دنا اھیشوخ عاونا رد قرغ و تسمرس ھشیمھ ھک دراد ناخ دمحم

 ،تسا هدش انیبان وا نامشچ زا یکی ھک ییاجنآ زا اما .دوب شورف هدرب و فورعم درم دوخ

 ناخ دمحمریش و ناخ دمحمرای زا رتشیب وا تیبوبحم .دراد دوجو شلد رد محر یکدنا

 .تسا

 

 و الاو نھذ یاراد وا اما .تسا کچوک نارس زا یکی یساغاش ھب فورعم ناخ میحرلادبع

 راھچ وا .دشاب یزوکلا هداوناخ لک رد درم نیرت للجم تسا رارق وا .تسا ھنافصنم بادآ

 .دراد هرھچ شوخ رسپ کی و رتخد ود ،نز

 

 ییاغا ازریم و ناخ هللا تیانع ،ناخ دمحم یلو ،ناخ یھاب ،قاچ یدرم ناخ ازریم یجاح

 دنوخآ .دنمانیم نیناوخ ار دوخ و دراد یناوارف باقلا سک رھ :دنا تارھ کچوک یاسور

 هاشداپ .تسا کچوک شنامشچ و هاتوک شدق .تسا قالخا شوخ درم یشاب راطع دمحم الم

 هاش طسوت یتراجت چیھ .دراد دایز دامتعا وا ھب و دراذگیم نایم رد وا اب ار یزار رھ

 یزوکلا هداوناخ لک ھجیتن رد و تسا بوبحم رایسب وا .وا قیرط زا رگم ،دوشیمن هرادا

 .دنراد تداسح وا اب

 

 نارماک هاش رابرد درم نیرتمرتحم تارھ یمیدق ناگدنشاب زا یکی ،یناردرب ناخ قیدصریم

 شخب و دنراد تسود ار وا نادنورھش ھمھ .تسا یھجوت لباق تورث بحاص وا .تسا

 .تسا وا تیریدم ھب ھتسباو تموکح تردق زا یدایز

 

 شرھاوخ اب ھک تسا هاش بوبحم نیرت گرزب ،شیدناریخ و فصنم رادرس ناخ نیدلا سمش

 بونج تمس ھب هاک ھعلق نیرت کیدزن رد ینغ یهرد ،هردرانا رب وا .تسا هدرک جاودزا
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 یاھزیچ و دراد تسود ار تفاظن یسیلگنا موسر و بادآ وا .دنکیم تموکح تارھ قرش

 .دھدیم رارق اھھسفق رد اھلتوب رد اھییاپورا کبس دننام ار یفلتخم

 

 یالوج ٢۵ ات ٢١

 .دنا یداش و تذل دنمقالع اما ،دنا ھجاوم رقف اب ھناملاظ تموکح لیلد ھب ھچرگ تارھ مدرم

 ،ھقباسم ،یراوس پسا رد کیلش اب ار دوخ تقو و دنوریم عتارم ھب زور رھ اھنآ

 .دنا رت فصنم دھشم مدرم زا .دننارذگیم باوخ و ندیشون ،صقر ،یخوش ،یناوخزاوآ

 یگنل ھمامع رس رب و ھغوچ ای ابع ریز رد خرس زاب راولش و خرس نھاریپ اھنآ ھماج

 دوخ رمک رد ار ییوقاچ و دندنبیم دوخ رمک رود ار یکزان رایسب ھچراپ .تسا یرواشپ

 رایسب نادرم ھک دننکیم دومناو اھنآ .دنرادیم ھگن یرگشاخرپ یارب مھ و ییامندوخ یارب

 ناناملسم ھمھ ھک دننکیم ادا ار ھیموی یاھزامن یتح اھنآ زا یمک دادعت اما .دنا یبھذم

 اب اھیدھشم هزادنا ھب اھنآ .دنراد یفیرظ یاھیگژیو نانز .دنا نآ ندناوخ ھب روبجم

 یتقو .دننامب ھناخ رد ات ،دنشاب نادرگرس عرازم رد دنراد تسود رتشیب و دنتسین تلیضف

 ار دوخ یاھتسد و اھاپ ،تروص ھک دنا بقارم رایسب ،دنا رھش یاھراوید لخاد رد اھنآ

 رس یور ،دننکیم الاب ار اھباجح ،دنوشیم نوریب هزاورد زا ھکنیا ضحم ھب .دنناشوپب

 یم فینصت اھنآ زا یخرب .دننکیم نارفاسم رخسمت و ندیدنخ ھب عورش و دنراذگیم ناش

 یاھرس اھنآ ھک دوشیم ثعاب و دننکیم هدنخ نارذگھر تیذا و رازآ اب یخرب و دنناوخ

 و ندناوخ زاوآ تارھ نادرم و نانز مامت .دنورب هار و دنزادنیب نییاپ مرش زا ار دوخ

 یارب یناھنپ ھکلب ،ناش براقا ای نارھوش یارب ھن ار اھرنھ نیا اما .دنا دلب ار ندیصقر

 .دننکیم ارجا ناش ناتسود

 

 پسا یارب نیچمق/قالش و یھاشرومیت و زیوانق یاھھمکچ دننام مشیربا دیلوت ھب تارھ

 .دنا ریظن یب یگتسارآ و ماود لیلد ھب و هدش ھتخاس یسیلگنا کبس ھب ھک تسا روھشم

 رد ناتسود یارب ھیدھ نیرت شزرا اب یتح و دنوشیم رداص ناتسناغفا رسارس ھب اھنآ

 .دوشیم دیلوت روفو ھب تارھ کیدزن هرازھ روشک رد مشپ .دنیآیم باسح ھب رود یاھناکم
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 نآ ناگدنزاس ،دوش رداص ناتسلگنا ھب اجنآ زا و یئبمب ھب دنھ ھبنپ دننام تسناوتیم رگا

 .دوبیم ریمشک زا رتابیز ھک دندرکیم تسرد متشپ زا یاھلاش روشک

 

 و زبس یاھغاب زا هدیشوپ رھش ھموح .تسا ناسارخ لک رد روشک نیرت زیخلصاح تارھ

 و دنسانش یم کلوب ٩ مان ھب ار اھنآ .دنکیم دیلوت هویم ھجوت لباق ریداقم ھک تسا ینغ

 هدش میسقت ھیحان ۴ ھب تارھ .دوشیم یرایبآ هریغو ریگنا مان ھب یھناگادج رھن زا مادک رھ

 فلتخم تازلف نداعم زا راشرس ناکم یلوا .تسا راوزبس و خرک ،نایروغ ،ھبوا لماش ھک

 دننکیم لسغ نآ رد رامیب دارفا ھک تسا روھشم نآ غاد یاھهراوف لیلد ھب رھش نیا .تسا

 طسوت ابیرقت ناکم نیا .تسا ریذپلد رایسب خرک دننام اجنآ ناتسبات .دنباییم دوبھب اروف و

  .ھناقداص یگدنز ات ،دنا یدزد قاتشم رتشیب و نادرگرس ھک یمدرم ،تسا هدش لاغشا قامیا

 

 هدش ناھنپ گنیھ رامش یب ناتخرد ریز رد ،تسا هدش عقاو راومھ تشد رد ھک نایروغ

 .تسا درف ھب رصحنم رایسب هدام نیا ھیھت هوحن .دوشیم یروآعمج نآ دایز رادقم ھک تسا

 تشد یور رب و دنیآیم ناش یاھهداوناخ اب ھتسد ھتسد ،ناغفا لیابق زا یکی ،اھیرکاک

 تظفاحم تشخ ای سر کاخ کچوک تاعطق اب گنیھ ناھایگ زا اھنآ .دنوشیم هدنکارپ

 هایگ ھقاس ،دنھد ماجنا ار راک نیا ھکنیا زا شیپ .دننک یریگولج دیشروخ ھعشا زا ات دننکیم

 دولآلگ بآ دننام یهدام ،دزیریم بش رد منبش یتقو و دننکشیم ددعتم میقتسم طوطخ رد ار

 یاھ ھسیک اب مدرم و دزویم میسن .دوشیم ھتسب راصح ای اھگنس یور و دزیریم هایگ زا

 گنیھ و دنوریم دوخ ناتخرد تمس ھب ،تسا نازیوآ هاش ندرگ ھب ھک تسوپ زا یکچوک

 کچوک ھخاش دنچ یاراد و تسا زارد درای مینکی دودح گنیھ هایگ .دننکیم یروآعمج ار

 .تسا گرزب یاھگرب و

 

 ضرع و لیام ١٢٠ دودح برغ رد نایروغ ات قرش رد ھبوا زا تارھ روشک لک لوط

 .تسا هدش دروآرب لیام ٩٠ دودح بونج رد رازفسا ای راوزبس ات لامش رد خرک زا نآ
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 روشک لومشم اما .تسا نارماک هاش فرصت رد زین زیخلصاح رایسب ھیحان کی هارف

 .ناسارخ ھن ،تسا ناتسناغفا طوبرم نیا .دوشیمن تارھ

 

 دوجو سیغداب مان ھب رابرپ رایسب یروشک ،لیام ۶٠ ھلصاف ھب ،لامش یاھھوک یوس نآ

 یلک ھب اھبالقنا ھجیتن رد و هرود نآ زا :دوب تیعمجرپ ای نوکسم شیپ لاس ٢۵٠ ھک دراد

 راگزور نآ رد ھک دنا ھتفگ اھدرمریپ .دنکیمن یگدنز نآ رد سک چیھ نونکا و هدش ناریو

 .دوب رتشیب تارھ روشک لک زا سیغداب زا هدش یروآعمج دیاوع

 

 اھروشک زا یرایسب ھب و دوشیم دیلوت یدایز رادقم .تسا تارھ یموب تادیلوت زا مشیربا

 یرایبآ ناراب طسوت ھک ھمید ای یزاوناش لوا دننام .دراد فلتخم عاونا مادنگ .دوشیم رداص

 ،مشش .کالاک ،مجنپ .کخرس ییارب ،مراھچ .دیفس ییارب ،موس .ینارفعز ،مود .دوشیم

 وج عاونا شرت وج ،وج شام ،وج وجان .ھنادند اضر ،متشھ .کجنرب ،متفھ .رتش شین

 تارھ رد زین یگوت خرس ای یگوت ،داز ،یلقاب ،نزرا .دوشیم رود تارھ رد ھک تسا

 یارب یلام ییاناوت ھک دوشیم هدافتسا مدرم ریقف تاقبط طسوت امومع و دوشیم تشک

 .دنرادن ار مدنگ اب یگدنز

 

 جارختسا ندنازوس یارب یبوخ نغور ،دوشیم هدید ھعرزم رھ رد ھک ریجنادیب و وادنام زا

 رد ھک دراد یفلتخم عاونا اما ،تسین بوغرم رایسب رواشپ جنرب دننام نآ جنرب .دننکیم

 سودرف ،مجنپ .ھقارم ،مراھچ .کشر ،موس .یمسر ،مود .رفولین ،لوا :تسا هدمآ ھمادا

 .دوشیم هداتسرف دھشم ھب هاگ و دوشیم تشک روفو ھب تارھ رد ھبنپ .نابسا هایس ،یناخ

 تارھ تادیلوت زا زین ایبول و یراوج ،ھبلح ای دیلمش ،توم ای شاگمیل ،دوخن ،سدع ،شام

 اجنیا رد کایرت .دنوشیم هداد اھپسا ھب و دننکیم دشر تدش ھب لتفش و تسیبیس .دنا

 .دوشیم هداد لاقتنا رگید یاھاج و اراخب ھب و دوشیم تشک رایسب
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 نیریش رایسب یھچتخرد کی ،تسا نیزم تشخریش یعیبط ناھایگ اب سیغداب و هوکدیفس

 و لادنک .دنوشیم تشک تارھ رد ھک دنا یاھگنر گندور و ریلاز ،گنجزوب .دیفم و

 لسع و شیخدب ،هریز .دوشیم رداص سراپ و دنس ھب ،تساھقیاق یارب دیفم داوم ھک رازیب

 فلتخم یاھهزم قباطم مان راھچ و تسا نیریش رایسب هزوبرخ .دنا تارھ تالوصحم زین

 ،اھرانا ،اھریجنا ،اھبیس ،اماک ، قرامس .یدنوب و یمریت ،ھمرگ ،هدرس دننام ،دراد نآ

 ،ھچولآ ،ولابولآ ،لیلش ،ولادرز ،اھماداب ،اھزغمراھچ ،ھتسپ ،اھسالیگ ،اھولاتفش ،اھکان

 ،زوج ،ولوھ ،دجنس ،قدنف ،نیدباولآ ،بانع ،اھتوت ،ینیچخن ،دورما ،وداک ،هایسولآ

 رایسب تارھ رد یرخآ هویم نیا .دنوشیم دیلوت زین اھروگنا و شاور ،ناساک ،قیجنیخ

 دراد یناوارف یاھمان و تسا مرن نآ تسوپ .تسا رت نیریش دھشم ھب تبسن و تسا ناوارف

 ٣ ،یلیلخ ٢ ،ھشوار ١ :دراد قفو ریز حرش ھب نآ فلتخم عاونا و اھهزم و اھلکش اب ھک

 ،کابک ھیاخ ١٠ ،یلع اغا ٩ ،یبحس ٨ ،ینیسح ٧ ،یرخت ۶ ،یرکسع ۵ ،یشمشک ۴ ،لعل

 ،یرچ ھلک ١٧ ،نید بآ ١۶ ،ھتک ١۵ ،اتیوھ ١۴ ،یاقانم ١٣ ،یریما ١٢ ،روّج ریز ١١

 ٢٣ ،کیلک ای رورا تسش ٢٢ ،زادرنرب ھناخ ٢١ ،ھکسم ٢٠ ،یگکرس ١٩ ،کگنس ١٨

 روشک نیا رد ،دنوریم دنھ ھب ھبنپ و اھدبس رد ھک یاھنآ .کوملق یرخف ٢۴ ،شک هدور

 .دنوشیم هداد نایاپراھچ ھب و دروخیمن اجنیا رد ار اھنآ سک چیھ .دنا جیار رایسب

 

 .تسا کمن ینغ ندعم یاراد ،دراد دادتما فاخ و ماج نیب ھک رادبیش یاھھوک ھتشر

 دنھاوخب ھک ردق رھ ،دنا ریقف امومع ھک مدرم .دوشیمن راک مظنم روطب اما ،تسین راصحنا

 تسا دیفس یاھھگر اب خرس نآ گنر .دننکیم راب هریغو غالا یور و دننکیم رفح ار نآ

 ھیپور جنپ ای یسور تاکود کی یارب دنھ نم شش کمن شزرا .دشخردیم رولب دننام و

 .تسا

 

 ھک دراد ترھش دوخ فلتخم تازلف ددعتم نداعم یارب تارھ ینغ یحاون زا یکی ھبوا

 ندچ و وشرس لگ ،هرابلیگ ،ھلاسم ،رمرم نانچ مھ .برس ،سم ،نھآ ،درگوگ زا دنترابع

 .دنریگیم رارق راصحنا رد کدنا غلابم اب و دننکیم راک یمارآ ھب نداعم نیا مامت .دراد
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 صلاخ نھآ نیا .دوشیم هدافتسا هریغو یزپشآ لیاسو نتخاس یارب نھآ زا تارھ رد

 و قنور تیعضو رد لاح نامز ھب تبسن تارھ ھک زوریف یجاح هدازھاش دھع رد .تسین

 طاقن ھب اھنآ تالوصحم و دندرکیم راک ھنالاعف قوف نداعم مامت ،تشاد رارق ییافوکش

 تفای تارھ یاھھوک رد زین توقای و خینرز ،هوب ،علق ،هرقن .دشیم لمح ناھج فلتخم

 هدشن اھنآ نتفرگ هدیدان ثعاب تموکح یتوافت یب و ملظ و مدرم یخاتسگ اما .دنوشیم

 توقای زا یھنومن .ھن ای دراد دوجو روشک رد اھنآ ایآ ھک دوشیمن ھجوتم سک چیھ .تسا

 دیسریم رظن ھب و دوب هریت خرس گنر ھب گنس .مینک یسررب ات داتسرف ام یارب هاش ار

 ندعم رگا اما .دوب سانا ود ،جنرب ھناد کی هزادنا ھب ،یکی تمیق .دشاب ھتخوس شتآ رد ھک

 شزرا کش نودب ،درکیم شواک درای ٣٠ ای ٢٠ دودح و درکیم راک مظنم ھنوگ ھب

 .درکیم دیلوت یرتشیب

 

 رسارس رد یقنوررپ تراجت ،درک تنطلس تارھ رد نیدلازوریف هدازھاش ھک یماگنھ

 هرقن و الط-گیر زا رپ و دمآیم لاس رد راب ھس ھک اراخب ناوراک .تشاد جاور ناسارخ

 یاھھچراپ و نامرک یاھلاش ھنالاس سراپ ناوراک و درکیم ینغ رایسب ار ناکم نیا ،دوب

 درکیم زیھجت یریمشک لاش ھجوت لباق دادعت اب ار نآ راھدنق .دناسریم نآ ھب ار ییاپورا

 ،جرم و جرھ ھجیتن رد نونکا اما .دشیم رداص سراپ ھب رتشیب تیزم اب نآ زا یشخب ھک

 روشک نیا رد ھک مشیربا .ناتسناغفا ریسم زا ھن ،دنوریم سراپ ھب یئبمب قیرط زا اھلاش

 تمس زا یھاگ و دوشیم رداص روپراکش ھب راھدنق قیرط زا ،دوشیم راک دایز رادقم ھب

 اب و دشیم برض تارھ رد ھک ییالط یاھرھم اب ناتسناغفا رسارس .دنکیم کرت نآ پچ

 رد مشپ زا ھک یاھنیلاق .دیدرگیم نیمات ،یھاشرومیت و زیوانق دننام یمشیربا یالاک عاونا

 ناتسناغفا یتح و ناتسکرت ھب یدایز دوس اب اھنآ .دنا ابیز هداعلاقوف ،دوشیم ھتخاس تارھ

 یاچ اب راھدنق قیرط زا يئبمب و سراپ زا ھکلب ،اراخب زا اھنت ھن تارھ .دنوشیم لاسرا

 سراپ رد دزی زا ،دیآیم اھھکت تروص ھب راھدنق زا ھچنآ رب هوالع رکش .دشیم زیھجت

 جنپ تمیق ھب نآ ریس شش .دوشیم ھتخاس نان صرق تروص ھب ھک دوشیم هدروآ زین

 .دوشیم ھتخورف ھیپور
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 ناناگرزاب .تسا دنھ و سراپ ،ناتسناغفا ،ناتسکرت نیب تراجت دیلک نایموب طسوت تارھ

 .دندادیم ماجنا تیقفوم اب ار دوخ دمآ و تفر و دنتشاد تماقا تارھ رد البق اھروشک ھمھ

 متسیس نامھ وا ،نیا دوجواب .تسا ھتفای شھاک رایسب تراجت ،نارماک تموکح نامز زا اما

 .درکیم رھش کرت ھب روبجم ار ناناگرزاب البق ھک دنکیم لامعا ار یتخس
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 راھدنق ھب تارھ زا – مراھچ لصف
 

 یالوج ٢۵

 رھش هزاورد زا .میدش لاحشوخ رایسب ،میدنام نآ رد هام ٧ ھتساوخان ھک تارھ کرت زا ام

 اھلاناک و اھغاب طسوت ابیرقت ھک تشذگیم یاھاتسور نایم زا ام ریسم ،ھناخدور لحاس ات

 رد زیخلصاح یهدکھد ،مدیسر غاب ھضور ھب ھناخدور زا روبع زا سپ .دندوب هدش ھطاحا

 ،دوب هدش ناریو اریخا ھک ینارد هاشدمحا طسوت هدش ھتشاک راز نمچ رد .یلیام ٨ ھلصاف

 یدادعت .دوب مکحتسم رایسب و یمیدق هزاس کی ھک میتفر نالام لپ ندید ھب ام .میدز رداچ

 ،دنوشیم راومھ نیمز اب یدوز ھب ھیقب و دناهدش ناریو ،مداد حیضوت البق ھک اھقات زا

 میمرت ار لپ دناوتیم یدنھ ھیپور نویلم کی .درذگیم اھنآ یور زا ھناخدور یھاگ اریز

 .دزاس شیپ زا رت یوق رایسب ار نآ و دنک

 

 یالوج ٢٨ ات ٢۶

 نارماک هدازھاش ردپ هاشدومحم نفدم زا و میدنام رادرس ھقردب راظتنا رد غاب ھضور رد

 اما ،دوب هدش هدیشوپ یتنطلس هداوناخ ددعتم یاھهربقم اب دبنگ ریز یلخاد شخب .میدرک ندید

 ناخ هللادسا شیومع و هاشدمحا ردپ ناخ نامز .دنراد فیعض و کرتشم رھاظ اھنآ ھمھ

 :تشادن دوجو ریقف و ینغ یاھهربقم نیب یقرف چیھ .دناهدش هدرپس کاخ ھب ناکم نیمھ رد

 یاھھوک و هاگرزاگ زا ابیز یهرظنم اج نیا زا .دوب زیچان رایسب هاش دومحم دوخ هربقم

 .دنتشاد رس رب یفرب هالک ھک میتشاد هوکدیفس و رادناود هوک مان ھب یدنلب

 

 یالوج ٢٩

 .میتسویپ رادرس ناراوس اب هداج رد و میدرک کرت ار غاب ھضور ،باتفآ بورغ زا شیپ

 ار ام زور ییانشور زا سپ ھک میدش هزیرگنس و راومھان یهرد دراو اھتشد یط زا سپ

 کی و کشخ نزخم کی زا هار رد .دناسر یلیام ٢۴ ھلصاف رد دیب هاش دنب مان ھب یلحم ھب
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 سم نداعم ،لحم نیا ترواجم رد ھک دنداد ربخ ام ھب .میتشذگ نادریم مان ھب بوخ طابر

 بآ زا یلاناک .دندرکیم راک ینامز ھچ ھک تسنادیمن سک چیھ اما ،دراد دوجو برس و

 طابر رھن پچ تمس رد اما ،دوب دیب هاش لحم یلصا مان .دوب یراج ھطقن نیا رد رولب

 هدش ھتخاس رومیت نامز رد یفوتسم ناخ لیعامسا خیش طسوت ھک دراد رارق یهدش ناریو

 دراوم زج ھب ،منک لقن ار اھنآ متسناوتن ھک تشاد دوجو یمیدق شودخم ھبیتک دنچ .تسا

 :ریز

 

 و روھشم ھک هدش ھتخاس ناخ لیعامسا خیش مان ھب وا ناھاوخریخ زا یکی طسوت یارس«

 .»دوب یلاع

 

 و تفر اھهوک یالاب رب گنفت اب ،دمآ زوریف یجاح اب گنج یارب نارماک هدازھاش یتقو

 رس رب ار یزوریپ جات کش یب ،دنک بارخ ار طابر نیا برد قات ،پوت رگا« ،تفگ

 نارماک ھناقمحا لاف نیا شیامزآ اب ارسناوراک نیا گرزب شخب و دش نینچ .»تشاذگ مھاوخ

 .دوشیم ناریو ھکلب ،دوشیمن ھتخاس اھانب وا تنطلس نامز رد ھک دش هابت

 

 یالوج ٣٠

 ،میتفر الاب یدنلب رایسب لتوک زا مارآ یهرد کی لخاد رد یناتسھوک هداج کی یط زا سپ

 زگدور مان ھب یکچوک رھن باتفآ عولط زا شیپ .میدرک ساسحا تدش ھب ار امرس ھک ییاج

 زا دوخ ریسم رد .میدش وربور مدنگ یاھراب یاراد راھدنق ناوراک اب و میدرک روبع ار

 دور هزیرگنس رتسب رب فرشم و دوب ھتخاس سابع هاش ھک میتشذگ یھبورخم یارسناوراک

 قباس رھن ھب و دراد نایرج برغ یوس ھب لیام کی دودح ،دایز تعرس اب ھک دوب نکسردا

 تارھ ھب هاشرومیت ندیشون یارب ار نآ زور رھ و تسا ملاس و لالز بآ .ددنویپ یم

 و هدش ریزارس روغ یاھھوک زا دور ود نیا .خسرف ١۴ ای لیام ۴٨ ھلصاف ھب ،دندربیم

 ھیبش اھنآ کیدزن یاھھوک .دنرذگ یم ناتسیس زا و دنزیریم دنملھ مان ھب راھدنق رھن ھب

 ام .تسا فورعم باجنپ رد ناش کمن نداعم رطاخ ھب ھک تسا ناخ ناداد دنیپ یاھھوک



 246 

 لحاس رد ام و هللاریم مان ھب یلحم رد رگم ،میدیدن هداج ریسم رد تعارز و اتسور چیھ

 روبع یارب ھناخدور نیا راھب لصف رد .میدز رداچ یلیام ٢۴ ھلصاف یط اب ،نکسردا پچ

 تشذگ اب لپ نیا .دنھدیم تسد زا ار دوخ ناج بلغا نارفاسم و تسا کانرطخ رایسب

 .تسا هدوب یوق رایسب ینامز ھک دسریم رظن ھب اما ،تسا هدش لاوز ھب ور نامز

 

 یالوج ٣١

 دروآ نارابماج کیدزن ککشوک یاتسور و راوزبس ھموح ھب ار ام یلیام ٢۴ ییامیپھار

 الاب یلتوک زا ،میدرک کرت ار نکسردا یتقو .دراد رارق راھدنق ناوراک هار رس رب ھک

 و دوب هدش ھتخاس رورس طسوت یچدنخ مان ھب فیرظ یاھراوید اب یژد نآ رد ھک میتفر

 لحاس کیدزن ام پچ تمس رد ،دوب قرش لامش نآ تھج .دنتشاد تنوکس نآ رد اھیزرون

 ھک میتشاد ار ھشاب مان ھب زبسرس تشد نیرت گنشق زا ییابیز یهرظنم لتوک زا .ھناخدور

 .دنوشیم تفای روفو ھب لحم نیا رد اھنیھاش .دوب هاشرومیت هاگراکش

 

 هدیشوپ یخرب و روش اھنآ زا یخرب نیمز ھک تفای ھمادا یکچوک یاھهرد قیرط زا ام رفس

 تیادھ یھوک یاپ زا ار ام ھک میتشذگ کخرس تشد مان ھب یخرس تشد زا .دوب هزبس زا

 رصع نیدتم درف ،ایریا ھجاوخ نفد لحم ھک میدرک ندید یگنس راوید زا نآ یالاب رد .درک

 یاھسابل یتح و اھالاک و دننکیم ناھنپ ار دوخ بلغا اھدزد لحم نیا رد .دوب ھتشذگ

 .دنربیم تقرس ھب ار نارفاسم

 

 یدایز یاھزیچ میدق یاھخیرات رد ھک ییاج ،میورب راوزبس ھب ھک میدوب قاتشم رایسب ام

 تقفاوم ام تساوخرد اب ھک دوب یتسپ و دب مدآ ام ناوراک سیئر اما .میدوب هدینش نآ هراب رد

 .دھدیم ماجنا ار راک نیا ھک داد لوق ادتبا دنچرھ ،درکن

 

 تسگا ١
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 رد نم .دش دنسرخ رایسب نآ تفایرد زا ھک میتشون راوزبس مکاح میرک الم بیان ھب یھمان

 ھب ار ناوراک ھمھ ھک داتسرف ار یھقردب ھلصافالب وا و مدرک فیصوت رایسب ار وا ھمان

 یاھرداچ هایس و اھاتسور ام پچ تمس رد .دربب ام لحم یلیام ١٢ رد ،راوزبس ھب رابجا

 رایسب یاھرھن زا .تشاد رارق لگنوچ یاھھوک ام تسار تمس رد و تالیا مان ھب یناغفا

 ،میتشذگ رھش یاھغاب زا و میدرک روبع کانرطخ رایسب و کچوک یبوچ یاھلپ یور دایز

 .دمآ ام زا ییاریذپ یارب بیان ھک ییاج

 

 تسگا ٢

 ٢۴ روشک لوط .میدرک فقوت دیدش یامرگ لیلد ھب راوزبس فورعم لوق ھب ای رازفسا رد

 دودحم اھھوک ھب فرط رھ زا و دراد ناوارف تادیلوت .تسا لیام ٢٨ نآ یانھپ و لیام

 کی رھ و تسا نآ مکاح نامرف ریز رادراوید یاتسور ٣٠٠ ھک دوشیم ھتفگ :دوشیم

 ناغفا دنچ و اھناب یسراپ و اھکیجات روشک نیا رد .دوشیم یرایبآ زیراک ٣٠٠ طسوت

 مکحتسم و کچوک رایسب ناکم نیدلا لالج هدازھاش تنوکس لحم راوزبس .دنراد یگدنز

 تسا هدش ریمعت شا هداوناخ یارب هدازھاش طسوت ھک دراد دوجو نآ رد یدنلب یانب .تسا

 ناریو فرب و ناراب رثا رد اھنامتخاس .دسریم ۶٠ ھب یداع مدرم و نارس یاھھناخ و

 رجات ٢٠ طسوت تالماعم مامت و تسا رازاب زور ھعمج .دنراد یراوگان رایسب رھاظ و هدش

 رد .تسا راوزبس روشک لک لوصحم یراوج راورخ رازھ ١٠ .دوشیم تیریدم ودنھ

 راوزبس ھک دھدیم ناشن و تسا یناتساب دجسم کی یایاقب ھک دراد دوجو یعیفر قات رھش

 تیصخش ،متسر یناتسمز هاگتماقا رھش نیا ھک دوشیم ھتفگ .تسا هدوب یمیدق رایسب ناکم

 .دراد تیعمج رفن ۵٠٠ طقف و تسا لیام مین دودح نآ طیحم .تسا هدوب ھمانھاش روھشم

 سک چیھ ھک روغ زا یکی .دیآیم راھدنق ھب فلتخم هار ھس نارابمج زا .درادن ندید شزرا

 زا یموس و نامرصق توت قیرط زا یرگید .دنک رفس نآ رد پسا رب راوس دناوتیمن

 فورعم شرانا یابیز یاھغاب رطاخ ھب و دراد رارق راوزبس بونج رد هردرانا .هارف قیرط

 ھک دوشیم متخ عیسو یتشد ھب ماجنارس هرد .تسا هدش ھطاحا اھھوک طسوت ابیرقت .تسا

 هدش ھطاحا یگیر میظع یاھھوک طسوت ھک تسا هردرانا زکرم هاک ھعلق .تسا گنیھ زا رپ
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 دیآیم نوریب اھھوک زا لبط ندیبوک دننام ییادص ھک دنتفگ ام یارب تکرح یمک اب .تسا

 یکی ھک تسا ناخ نیدلا سمش ھب قلعتم ھقطنم نیا .تسا هزجعم یادص مدرم داقتعا ھب ھک

 .تسا نارماک هاش ھقالع دروم تاطابترا زا

 

 تسگا ٣

 ،میدیسر یلوا دور تسار لحاس ھب زگدور و نکسردا روبع و راوزبس زا جورخ زا سپ

 و دراد رارق پچ تسد نیا .میدید ار ترامع مان ھب یمکحتسم یاتسور ،یلیام هد رد

 ام لابقتسا ھب بوخ روگنا دبس کی اب سیئر ناخ دحا نارسپ .دنا نکاس نآ رد اھیزرون

 دنتسناوتن زورما اما ،دننک ھقردب ار ام ھک دوب هداد روتسد هاشداپ ھکنآ اب ھک دنتفگ و دندمآ

 قوف یاھنآغفا اما .دادن ھنابش فقوت هزاجا ھقوذآ دوبمک لیلد ھب یشاب ھلفاق .دننک تکرح ھک

 اھنآ ھب نوتالفا دنچرھ ،تفر دیھاوخن زورما ھک دنداد خساپ لقتسم و ھناربکتم نحل اب

 .دھد روتسد

 

 یاھھعلق و میدومیپ ار یریذپلد و دنلب رایسب لتوک ،میسرب دوخ هاگودرا ھب ھکنیا زا شیپ

 رد ھک تشاد دوجو یقرش هزیشود کی :تسا نینچ نآ ھناسفا ھک میدید ار یناوج و هزیشود

 .درکیم لابند ار وا مدق ھب مدق ھک تشاد یقشاع وا .دش راتفرگ یدیدش بت ھب ترفاسم رثا

 دوبھب وا ھک دوب عوبطم و بوخ ردق نآ اوھ ،دز هاگودرا هوک نیا ریز رد وناب نآ یتقو

 یاھراوید اب ھک تخاس یھعلق وا .دنک یگدنز ملاس ھطقن نیا رد ھک دش ممصم و تفای

 .دھدن ار ھعلق ھب سک چیھ دورو هزاجا ھک داد روتسد ناگداپ ھب و دوب هدش ھطاحا هوکشاب

 سامتلا ادخ ھب و تشگ ناشیرپ تخس ،دش مورحم قوشعم ندید زا شا هراچیب قشاع نوچ

 انب هوک نیا یالاب رد یھعلق وا و دش ھتفریذپ وا تساوخرد .دنک اطعا وا ھب یجنگ ھک درک

 زا و )تسا هدش ھتخاس گنس و تشخ زا و تسا لیام مینکی نآ یاھراوید طیحم ھک( درک

 .دراد تنوکس شا ھقوشعم ھک دنک اشامت ار یرصق هرجنپ تسناوت اجنآ

 



 249 

 نآ یارب یتمیق یاھگنس زا یھیدھ اب و دش ھقطنم رد رتدنمتردق و رتدنمتورث قشاع

 مامت لوا ھکنیا رب طورشم ،تفریذپ ار جاودزا داھنشیپ وا .داتسرف جاودزا داھنشیپ ،هزیشود

 رد و دنیایب باتفآ عولط زا شیپ ھک داد روتسد ناییاتسور مامت ھب ناوج .دنک لیمکت ار ھعلق

 ھب ابیرقت ھعلق .دنوشیم گرم اب ھجاوم ،ھقیقد کی ریخات تروص رد اما ،دننک راک ھعلق

 سپ زور حبص و تفرگ تروص نارگراک نیب رد یجاودزا ،ھنافساتم اما ،دوب هدیسر نایاپ

 یتقو .دورب راک رس تسناوتن باتفآ عولط زا شیپ ،دوب هدرب شباوخ ھک داماد ،یسورع زا

 شیپ ھک تفگ و درک مارآ ار وا شسورع .دنشکب ار وا دیاب ھک دز دایرف وا ،دش نشور اوھ

 و تارھاوج زا رپ سابل اب سورع نآ ،نیاربانب .دنکیم نامرد ار شھانگ و دوریم ناوج

 شرھوش وفع یدوز ھب و درکیم راک ھب قیوشت ار مدرم ھک تفر ناوج غارس ھب تالآرویز

 ناشارت گنس مامت سیئر ار سورع نآ ھک درک رثا ناوج رب نانچ و دروآ تسد ھب ار

 تفگ نارگراک ھب وناب نآ و تفر باوخ ھب وا شوغآ رد یھاتوک تدم زا سپ ناوج .درک

   .دش ھفخ نآ ریز رد ھک دنزادنیب وا یالاب گنس و کاخ زا رپ یاھدبس ھک

 

 هزوبرخ نآ رد ھک دراد رارق یھوک راوج رد و دنکیم دیلوت یراوج راورخ ۵٠٠ ترامع

 .دوشیم ھتشاک نیریش یاھ

 

 تسگا ۴

 ھمیخ اب هدش ھطاحا و رادراوید لحم کی ،دروآ هاجیاج ھب ار ام یلیام ٢٨ ییامیپھار کی

 اتسور فارطا رد یهریاد و دنراد یهداعلاقوف لکش اھھوک .لیخ مان ھب یاھناغفا هایس یاھ

 .دنکیم دیلوت یراوج راورخ ٢٠٠ ھنالاس .دزاسیم درس ار نآ ھک دناهدرک داجیا

 

 دوجو یددعتم یاھلیخ ام پچ تمس رد ھک تشاد رارق یعیسو تشد یور ادتبا ام ریسم

 ھک میدش راومھان یهرد دراو ریسم نایاپ رد .دنتشاد دنفسوگ ھجوت لباق یاھھلگ ھک تشاد

 رد یلوا ھک تسا نآ تالیا و قامیا نیب رد توافت .درک ھتسخ تدش ھب ار نام یاھرتش

 و هدش هدناشوپ دیفس یاھ )شرف( دمن اب امومع ھک دننکیم یگدنز ین زا درگ یاھرداچ
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 .تسا هدش نیئزت زبس و خرس ،درز مشیربا زا یاھھخاش و فیرظ یاھلگ اب نآ لخاد

 ھعشا نآ قیرط زا و دننکیم یگدنز هایس یاھوتپ زا هدیشوپ و مظنمان یاھرداچ رد یمود

 .دنیامنیم ساسحا ار دیشروخ

 

 تسگا ۵

 ھلصاف رد ضوح ھب زور ندش نشور زا شیپ و رفس رد کیرات بش کی ندنارذگ زا سپ

 ییاج ،تشاد ھمادا راومھان یاھهرد نایم رد ینالوط تدم یارب هداج .میدیسر یلیام ٢٠

 ،میدوب بآ یوجتسج رد ھک یلاح رد .دوشیم ھجاوم لکشم اب نآ زا روبع رد پوت ھک

 ندینش اب .دندمآیم ام لابند ھب اتسور زا ھک مینک طایتحا زین ینادزد ربارب رد میدوب فظوم

 رتش یاھدبس لخاد ھب ات ،میدش هدایپ پسا زا ،درادن دوجو یرطخ نونکا ھک ناوراک سیئر

 رد .تشاد دوجو رتش ٢٠ اب یچگنفت کی طقف و دندوب رتولج ام نامداخ .میورب هواجک ای

 یاج اھنآ رد نادزد ھک دوب هدش ھطاحا اھھوک و کیرات یاھراغ طسوت ھک هرد یاھتنا

 ھکنیا ضحم ھب .دندوب ھتفر رتولج ام زا یکی یارمھ ھب رتش دنچ ،دننکیم باختنا ار دوخ

 ھک دندرب دوخ اب ار رتش ود و دندرک ھلمح اھنآ ھب دزد ١١ ناھگان ،دندش نوریب هرد زا

 ھلاقم دنچ و رتفد لومش ھب میاھذغاک اھنآ زا یکی راب رد .دوب راب اھنآ رد ام لیاسو

 نادزد زا رت بقع لیام کی ام .میدوب هدروآ راھدنق یاسور یارب ھک تشاد دوجو یسیلگنا

 ار ھچراپ یاھھکت ھک متفگ ھمھ ھب و مدش راوس دوخ گنفت اب ،ھعقاو زا عالطا اب و میدوب

 رد نادزد ،ساسا نیارب .دوش ھتفرگ هابتشا گنفت اب نادزد طسوت نکمم ھک دننک نشور

 اھگنفت اب )دوبن ناش تسد رد مھ بوچ کی یتح ھکنآ اب( اھ هدایپ ھک دندرک رکف یکیرات

 بیقعت ار اھدزد ھک تشاد لیامت بلغا یحالس چیھ نودب دراریج یاقآ .دنوشیم تظفاحم

 عولط زور ماجنارس .میدوب حلسمریغ ام ھمھ اریز ،دورب ھک متشاذگن ار وا نم اما ،دنک

 رایسب دوخ رتفد نداد تسد زا رطاخ ھب نم .دز هاگودرا ضوح یکیدزن رد ناوراک و درک

 لک رادنامرف روضح ھب نم یسرتسد ھلیسو ھناگی متشاد راظتنا ھک مدش ناشیرپ و هدرزآ

 .دشابیم
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 درک راداو ارم و موش هدایپ پسا زا دادن هزاجا میارب ،مدش لمحتم تبسانم نیا ھب ھک یرازآ

 یاھارسناوراک زا ،کشخ تشد رفس زا سپ .مورب یلیام ٣٠ ھلصاف رد هارف ھب امیقتسم ھک

 نداتفا ساسحا ،یگنشت تدش زا و دیپسچ یم مناھد فقس ھب منابز ھک ییاج ،میتشذگ ناریو

 ار مندب نازوس باتفآ یاھوترپ و دنازوس یم ار منامشچ نیشتآ یاھداب .متشاد ار پسا زا

 ،تفرگ رارق تقرس دروم زین وا ھک تارھ سیئر راکتمدخ ،مھارمھ نامشچ .دیدرونرد یم

 دشکب زارد هوک نازوس ھنماد ریز تساوخیم وا .دش کشا زا رپ یگنسرگ و یگنشت زا

 تشادن هدیاف اما .دیایب هارف ات نم لابند ھب ھک مدرک شھاوخ وا زا و مدرکن تقفاوم نم ھک

 دور هارف مان ھب یهزیرگنس و تعرسرپ ھناخدور زا یدایز یاھاتسور رد ییاھنت رفس اب و

 لصف رد ھناخدور نیا دسریم رظن ھب .تشاد یقیمع رایسب بآ اھاج یضعب رد ھک متشذگ

 و دوشیم کشخ ناتسمز رد دنتفگ ھک مدرکن رواب ار یناسک .دراد یکانتشحو نایرج راھب

 .دوب اراوگ رایسب و یبآ ،فافش نآ بآ .درادن دوجو نآ رد یگنشت عفر یارب یفاک بآ یتح

 ار تاقافتا مامت .مدرک تاقالم هارف مکاح تسوپ هایس مالغ ناخ ملاس اب و مدش هارف دراو

 اب وا .دریگب سپ ار مقاروا یقیرط رھ ھب ھک مدرک سامتلا وا زا و مداد حیضوت وا یارب

 دناوتیمن رضاح لاح رد و دناهدرک مایق وا دض ھقطنم نانکاس ھک داد خساپ ییانتعا یب

 ات مداتسرف نیقراس دزن ار درم ود ،مدوب هدش ھتسکش لد و دیماان ھک نم .دھد ماجنا یراک

 .دننک داھنشیپ اھھگرب یارب ار یغلبم ،ناکما تروص رد

 

 تسگا ١١ ات ۶

 ھقردب اب مھ و میروآ تسد ھب ار دوخ کرادم مھ ھک دیما نیا ھب ،میدرک فقوت هارف رد ام

 ھکنآ اب ھک دوب رادقم یب و تسپ دوجوم ردق نآ مالغ اما .میوش تظفاحم کانرطخ هداج ات

 دیاب ھقردب یارب ھک تساوخ ام زا ،میداد ناشن وا ھب ار نارماک هدازھاش روتسد و ھمانرذگ

 لکوت ادخ ھب اھیتخس هرصاحم رد ،ھصالخ .میھدب میتسناوتن ام ھک میھدب وا ھب یدایز غلبم

 .میتخاس تکرح هدامآ ار دوخ و میدرک
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 داوم دنچ زج ھب ،دندروآ ار متالاقم مامت و رتفد ھک دوخ نامداخ تشگزاب زا ،بورغ

 نادزد طسوت ،دوب هدش ضرف الط ھک یسوساج-کنیع .مدش لاحشوخ ،هرقن و یسیلگنا

 رکش ار ادخ .دندوب ھتسش بآ اب ار اھذغاک یضعب .دندوب هدش بارخ ھمھ .دوب هدش هدنازوس

 !دوب ھتفر تقرس ھب نادزد طسوت رابود ھک مدروآ تسدب ار ھچرتفد و مدوب سناش شوخ ھک

 

 ناتساب هاش نودیرف طسوت و تسا ناتسناغفا رد ناکم نیرت یمیدق هارف ھک دوشیم ھتفگ

 ھطاحا کچوک قدنخ کی و دنلب راوید کی طسوت .تسا هدش رکذ ھمانھاش رد ھک هدش ھتخاس

 و ریقف رایسب اھھناخ .تسا هدش دودسم لگ اب اھنآ زا یکی .دراد هزاورد ھس .تسا هدش

 ناریو رھش زا یگرزب شخب .دندوب درگلو و دنسریم رظن ھب هدیدرازآ مدرم .دنا فیثک

 ،لینکم رتکد .تسین ھجوت لباق ،مالک کی رد .دوب فیثک بآ گرزب نزاخم زا رپ و هدش

 یلیخ ام .دروآ تسد ھب یتاعالطا هارف دروم رد ات دوب قاتشم رایسب نارھت رابرد هداتسرف

 ام یارب ناکم نآ دروم رد یتاعالطا دناوتب ھک مینک ادیپ ار یدرمریپ ات میدرک وجتسج

 .میروآ تسد ھب ار رظن دروم تاعالطا میتسناوتن ھجیتن رد و دشن تفای یسک چیھ اما .دھدب

 

 مایق دوخ نامکاح دض رب اھنآ .دنتسین دوخ نایلاو عیطم زگرھ و دنا ناغفا ھمھ نآ نانکاس

 یم دوخ لیم ھب ناش بابرا ھب یزیچ ھنایلاس اھنآ .دناهدرک گنج اھنآ اب بلغا و دناهدرک

 تسد رد ریشمش اب ،دننک یوریپ روتسد زا ھک دوش ھتساوخ اھنآ زا رگا اریز .دنزادرپ

 .دننکیم تمواقم

 

 .دنریم یم دوز یلیخ و دنوشیم بت راچد بلغا مدرم ھک تسا مرگ رایسب ناتسبات رد هارف

 کاخ .دوشیم بآ امیقتسم ،دراب یم یتقو و دراب یم تردن ھب فرب .تسین درس ناتسمز

 ھب یدایز دوس اب و دوشیم رداص تارھ ھب یگدنز جاتحیام ریاس و مدنگ :تسا ینغ رایسب

 .دسریم شورف
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 نآ نیمز ھک تسا هدرک ریخست ار یروشک اریخا ھک تشون ھینطنطسق هاشداپ ھب هاشردان

 دایز رادقم ھب ھک تسا یهروش نآ :دیناسر شورف ھب ینارگ تمیق ھب و تشک ار شنانمشد

 .دوشیم رداص رگید یاھاج و تارھ ھب .دزاسیم یوق ترواب و دوشیم دیلوت هارف رد

 

 تسگا ١٢

 هداج رد اھدزد میدینش ھکنآ اب ،میدرک کرت ینابھگن چیھ نودب و بورغ ماگنھ ار هارف ام

 زا یکی ھک میتشذگ فیعض و کانرطخ یاھلپ و دایز کچوک یاھرھن زا .دنا ام رظتنم

 دندیسرت یم نانزھر زا نانچ ناوراک ھمھ .داتفا بآ رد اروف و تسکش یرتش یاپ ریز اھنآ

 میتسب نامرمک رود ار دوخ مھم یاھذغاک ام .دننک تبحص مھ اب دنتسناوتیم یتخس ھب ھک

 ضوح رانک زا یھوک هداج زا روبع زا سپ .میدوب باتفآ عولط ات نادزد ھلمح رظتنم و

 سیئر و دنا یزرون ھمھ نآ نانکاس .میدیسر قالمرخ ھب یلیام ٢٠ ھلصاف رد و میتشذگ ولاک

 یوفص سابع هاش طسوت یمیدق یارسناوراک ود اجنیا رد .تسا قالخا شوخ درف کی ناش

 لیخ ار نآ فارطا و دوشیم باریس ابیز زیراک کی طسوت اتسور نیا .دوب هدش ھتخاس

 .تسا هدرک ھطاحا یدایز یاھ

 

 تسگا ١٣

 هداج ھب ار هارف ھک یھار :دناسر یھارود ای زغچ یاتسور ھب ار ام یلیام ٢۴ ییامیپھار

 لتوک کی زا ینالوط تدم یارب ام ریسم .دنیوگیم یھارود نآ ھب و دنکیم لصو تارھ

 .دوب هدش ھطاحا یلاناک طسوت ھک میدش دراو یزبسرس یھطقن ھب ندمآ دورف زا سپ و دوب

 نفد نآ رد ناخ یلو هاش دسج و دراد دوجو ھنھک طابر کی نآ رد ھک میدیسر بآ هایس ھب

 و درک یدایز یاھشالت هاش نامیلس نتسشن تخت ھب یارب ھک دوب هاشدمحا ریزو وا .تسا

 ھب شرسپ راھچ یارمھ ھب وا .تفرگ ار وا ناج ھک تخیگنارب ار هاشرومیت مشخ نانچ

 .دش ماع لتق هاشرومیت دارفا تسد
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 لیلد ھب هدکھد نیا  .دندرک ھجوت رایسب و دندروآ ریش و هزوبرخ ام یارب هدکھد یاسور

 )یدنھ نزو( ریس مینود .دوشیم رداص تارھ ھب دایز رادقم ھب ھک تسا روھشم شا ھکسم

 .دوشیم ھتخورف ھیپور کی تمیق ھب گرزب دنفسوگ کی و انا جنپ تمیق ھب ھکسم

 

 تسگا ١۴

 دروخرب سرت زا ام .میدیسر یلیام ١١ ھلصاف رد ،اوکب ھقطنم یاھتنا رد ھتریک یاتسور ھب 

 پچ تمس ھب دمحم تسود ھعلق زا ار دوخ ریسم و میدش جراخ میقتسم هداج زا نادزد اب

 .میدرک جک زرھ و دنلب یاھفلع زا هدیشوپ و راومھان هداج رد دوخ

 

 مدرم تمحازم ھب عورش و دندش ھلفاق دراو ریقف نارفاسم ناونع ھب و لدبم سابل اب نادزد

 ھک اوکب زا روبع رد نارفاسم .دندرک رارف ھیقب و دندش ییاسانش اھنآ زا یخرب :دندرک

 .دنشاب طاتحم رایسب دیاب ،دنا ناتسناغفا نازد نیرتروھشم نآ مدرم

 

 ناتشگنا دننام اھنآ لکش .تشاد یریگمشچ هولج رود زا تشگنا جنپ مان ھب یھوک یاھھلق

 .تسا هدش ھتفرگ تشگنا جنپ نیمھ زا اھنآ مان ھک دوب ناسنا تسد

 

 تسگا ١۵

 یاھھتب ریز رد و میدش یعیسو تشد دراو تریک سیئر ،ناخولاک زا ھقردب تفایرد زا سپ

 یمیھاربا یوج مان ھب یرھن رانک رد لگنج تماخض رد .میدرک رفس بش یکیرات و رادراخ

 زا وا ندرک مورحم اب نادزد و تفرگ رارق نادزد ھلمح دروم ام ناوراک زا یدرم ناھگان

 ار ام و نارگن ار ھلفاق ھمھ ھثداح نیا .دندرک ناھنپ لحاس یهرد رد ار دوخ ،غالا و سابل

 دیشروخ عولط ات و میدیشک ار دوخ یاھریشمش ،میدرک رپ ار اھ ھحلسا .درک طاتحم رایسب

 زا ار تارھ روشک ھک میدز ودرا مارالد ھبورخم ھعلق یاھراوید ریز .میدنام ھلمح رظتنم

 فورعم نادزد تماقا لحم ناکم نیا .دوب لیام ٢٢ ام رفس ترفاسم .دنکیم ادج راھدنق

 ھب ار اھنآ یھاگ و دننکیمن غیرد کدنا میانغ یارب نارفاسم نتشک زا ھک تسا ناتسچولب
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 زور و بش رتش کی رب راوس رفن ود ،دنوریم تراغ ھب یتقو اھنآ .دنربیم تراسا

 لیلد ھب .دنوشیم وربور دوخ نمشد اب فرط ود زا و دنراد تسد رب گنفت و دنناریم

 .میدیباوخن مھ مشچ کی زور و بش ،سرت

 

 تسگا ١۶

 سارھ اب یگیر نابایب کی زارف رب یکیرات رد و میدرک روبع ار دورشاخ عیرس نایرج 

 ھک میدید ،میدیسر ناریو طابر کی کیدزن یھاچ ھب یتقو .میدرک رفس اھچولب زا هرھلد و

 .تشاد دوجو هداج رانک رد تاناویح یاپ زا یراثآ و هدش ھتخیر نآ ھیشاح رد نیریش بآ

 ،بیترت نیا ھب .دنا هدوب اج نیا ام ندیسر زا شیپ نادزد ھک درک داجیا یوق نامگ اھنیا

 ٣٢ رد کاھس مان ھب رفن نودب یھعلق ھب ،دش دنلب باتفآ نوچ و میدرک رتدنت ار نام یاھمدق

 .میدوب اھچولب بقارم فرط رھ زا و میدز ودرا اجنآ رد و میدیسر یلیام

 

 تسگا ١٧

 ھب دوخ نما دورو و میدیسر یلیام ٩ رد ،کواروش ھب یگیر ریسم کی رد رفس زا سپ

 اب ار مماش و مدیباوخ تعاس تشھ لحم نیا رد .میتفگ کیربت رگیدکی ھب ار راھدنق ورملق

 نادزد طسوت دنفسوگ رازھ ٣ زورید ھک دنتفگ ام ھب اتسور یلاھا .مدروخ ناوارف تیاضر

 دوخ ریسم رد ام ھک دنتشاد رارق یھاچ نامھ رانک رد تعاس ود یارب ھک هدش هدیدزد چولب

 .میدرک روبع ھعمج بش

 

 تسگا ١٨

 گرزب رسپ ناخ قیدص دمحم ھک ییاج ،دناسر کشرگ ھب ار ام یلیام ٣٧ ییامیپھار

 یاھدادعتسا یاراد و دراد نس لاس ٢۶ دودح وا .درک یبوخ لابقتسا ام زا راھدنق رادرس

 نابز رب هوالع نم ھک دیمھف یتقو .دھدیم تفارظ وا موسر و بادآ ھب ھک تسا یگرزب

 ندمتم روشک نآ مولع بسک یارب ھک دوب قاتشم رایسب ،منادیم مھ یسیلگنا نابز ھب یسراپ

 تسا هدادن هزاجا شردپ ھک تسا فساتم تفگ .دورب ناتسلگنا ھب اجنآ زا و ناتسودنھ ھب
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 اجنآ زا و دشیم لاحشوخ رایسب دنھ ات ام یھارمھ زا ھنرو ،دنک کرت ار کشرگ ھک

 .تفریم ناتسلگنا ھب امیقتسم

 

 تسگا ٢٢ ات ١٩

 زا رفن دنچ اب وا .درک ییاریذپ ابیز ماش اب ناخ قیدص دمحم و میدنام کشرگ رد ام

 لیدبت ار دوخ یاھھمامع دراریج یاقا اب و تسشن هدش لقیص قاتا رد دوخ بختنم ناھارمھ

 .تسا یوق یتسود هدنھد ناشن اھییایسآ نایم رد مسر نیا ھک دندرک

 

 یاھنیمز یور رب ھک دراد یمکحم یاھراوید اما ،تسین گرزب یلیخ کشرگ ھعلق

 .دراد دوجو ناوارف ھقوذآ اب ھعلق رد یکچوک ناگداپ .تسا هدش ھتخاس هزیرگنس

 

 دورشاخ پچ ھیشاح رد ھک دیآیم تسدب روادنیمز روشک زا کشرگ دمآرد گرزب شخب

 دوخ تقو و دنراد واگ یدایز دادعت ھنارک نیا نانکاس .دسریم ناتسچولب ات و دراد دادتما

 رگید ھیحان .تسا ھتخیگنارب ار ناگیاسمھ تداسح ھک دننارذگیم عرز و تشک رد ار

 .تسا هدش ینغ هریغو گنیھ هوبنا دیلوت اب و دراد مان یلعدان کشرگ

 

 زج ھب ،درادن دوجو یغاب چیھ .تسا کشرگ دمآرد یلصا عبانم زا یکی تارھ ناوراک

 اھراوید رانک زا دنملھ نایرج .تسا هدش ھتخاس ناخ لد نھک طسوت اریخا ھک ینابایخ

 .دننکیم ددرت نآ رد کچوک قیاق ود و درذگیم

 

 تسگا ٢٣

 یط اب ،میدیسر ناپوچ کاخ ھب ینغ نیمز زا روبع سپس و یگیر تشد کی ندومیپ اب

 فرط رھ زا رولب بآ یاھلاناک .میدز ودرا توت ناتخرد کنخ ھیاس رد .لیام ٢٩ ھلصاف

 هدرک مگ ار هداج ،بش ماگنھ اریز ،دش هاگرارق دراو رید یلیخ دراریج یاقآ .دوب یراج ام

  .دوب
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 تسگا ٢۴

 سیدق کی دبعم ھب ھک درک تیادھ دوخن کشک مان ھب زیخلصاح یهدکھد ھب ار ام ریسم

 کچوک یقاتا رد ،دوب هدش هدیشوپ ھچراپ اب ھک یدسج هاشردان ھلمح نامز زا .تسا فورعم

 ندب اریز ،تسا هدوب یتسرپادخ درم یفوتم ھک تسا نیا رب داقتعا .دوب هداتفا نیمز یور

 اھرد ھکنآ اب ،دنزب تسد نآ ھب دنکیمن تارج یناویح چیھ و هدیسوپن ینالوط تدم یارب وا

 .دنا زاب ھشیمھ

 

 میدرک تاقالم راھدنق سیئر نادرم اب اجنیا رد .یلیام ٢٨ ھلصاف رد ،میدیسر ددم ضوح ھب

 رظن ھب ھنادازآ رایسب لحم نیا رد ام ییاریذپ تامدقم .دندوب هدمآ هزات هویم دبس راھچ اب ھک

 .دیسریم

 

 اھنآ یعیبط لیامت مدع لیلد ھب ای نازرواشک .دنا هدنگارپ روشک نیا رسارس رد اھاتسور

 .دننکیم یراگنا لھس ،تموکح ئوس لیلد ھب ای و راک ھب

 

 لخاد ھب اھزیراک قیرط زا ھک بآ زا رود رایسب ،دوب ھتشارفارب دنلب نیمز یور ام رداچ

 و رتدیفس اجنیا مدنگ .دوشیم رداص روپراکش ھب لوصحم نیا .دنوریم وکابنت عرازم

 تارھ لثم نآ جنرب .دوشیم هداتسرف رھش ھب شورف یارب و تسا تارھ زا رت نیریش

 .تسین بوخ

 

 تسگا ٢۵

 یاھھوک ام پچ تمس رد .میدرک رفس تخاونکی هداج کی رد و میدرک تکرح ضوح زا ام

 رد .دوشیم لصو شکودنھ یفرب یاھھوک اب و ھتفای دادتما لباک ھب ھک تشاد دوجو یدنلب

 رارق بادنغرا دور تسار لحاس رد ھک دوب قنور رپ یاھاتسور زا یفیدر ام تسار تمس

 اب ،میدرک تاقالم راھدنق راوس دنچ اب اجنیا رد ام .میدرک روبع نآ زا بش ھمین ھک تشاد
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 ییاریذپ یارب ناخ لدمحر رادرس طسوت ھک خرس لمخم اب هدیشوپ یاھ )ناور تخت( هواجک

 میورب هواجک لخاد ھب ھک دنتساوخ ام زا ھنامرتحم مالس زا سپ اھنآ .دوب هدش هداتسرف ام

 یارب ھک دنتفگ ام یارب اجنآ رد و میدیسر ناخ یلقرومیت غاب ھب حبص .میتفریذپن ام ھک

 روگنا یلعف یاسور براقا زا یکی ،قلخ شوخ ناوج ،شرسپ .مینک فقوت یھاتوک تدم

 و دمآ ام لابقتسا ھب ھقردب کی هارمھ بیان ناخ دمحم ناج .دروآ ام یارب یهزم شوخ

 ھک ییاج ،تسا هدرک دیدزاب دنھ زا یگرزب شخب زا وا .دناسر رادرس زا ھناتسود مالس

 نآ رد نایاقآ زا یرامش اب و دنکیم تبحص یناتسودنھ .تسا هدرک ینغ ار وا تراجت

 میوش هواجک لخاد ھک درک اضاقت ام زا و تفرگ ار دراریج یاقآ تسد وا .تسا انشآ روشک

 ھناخ ھب ار ام .دوب ھنامرتحم و یمومع یدودح ات رھش ھب ام دورو .میدرکن لوبق مھزاب ھک

 یارب ھک میتفر رادرس رادید ھب رصع .میدش ییاریذپ ذیذل یاھاذغ عاونا اب و دندرب رادرس

 .دندرک فطل رایسب ام

 

 راھدنق ،تسگا ٣١ ات ٢۶

 ییاریذپ ام زا هوکش اب و دوب هداتسیا ھک میتفر ناخ لد محر ،گرزب رادرس رادید ھب ام 

 سابل .درک تبحص رایسب تیحیسم نید دروم رد و داد رارق دوخ رانک رد ار ام وا .درک

 هدش ریحتم ناشروشک رد یسیلگنا کی ندید زا ھک شنارس زا یھورگ و دوب رابرپ وا

 و دندرک تبحص ناوارف دیجمت اب ھیناترب تموکح زا اھنآ .دندوب ھتفرگ ار وا رود ،دندوب

 رادرس .دنتشاد ھبتاکم اھنآ اب ھک دندرک نیسحت ار مکلم ناج رس و نوتسنفلا یاقآ هژیو ھب

 ام گرزب تسود ھک تفگ و تشاد ام اب رگید تاقالم ود ام نابرھم نابزیم ناخ لد محر

 .تسا

 

 ربمتپس ١

 و دوخ یارمھ ھب ار نم و دراریج یاقآ ھک تفگ وا .میدش جراخ رھش زا رادرس اب رصع

 رھش زا لیام ود دودح ام .دربیم ابیز رتش رب یراوس یارب ،نم گرزب تسود ،شرسپ

 اشامت ار راھدنق میدق رھش اجنآ زا و میدش الاب راگن هوک مان ھب رادبیش هوک کی زا .میتفر
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 نتخادنا اب ار یگرزب یاھپوت و دوب ھتخاس هاشردان ھک میتسشن یرگنس یور .میدرک

 روگنا رادرس اب .دوب راوشد هار اریز ،دوب هداد لاقتنا شیاھخرچ ریز رد شمشک یرادقم

 .دادیم ناشن ار فلتخم یاھھار ریسم شتشگنا اب وا و میدروخ

 

 ربمتپس ٢

 یالاب رد وا .دوب تیعمج زا رپ ھک تساوخ دوخ رابرد ھب ارم حبص ناخ لد محر رادرس

 سپ :منیشنب شرانک ھک تفگ نم ھب .تشاد ھیکت یتشلاب یالاب رب و دوب ھتسشن یلمخم تخت

 تقو رھ .تسام رادید قاتشم شا یناحور ردپ ای ریپ ھک تفگ ام یگدنز یوجسرپ زا

 .دتسرفب ام یارب ار هواجک/تخت و ازریم ھک دوشیم لاحشوخ رایسب ،میورب میتساوخ

 

 ربمتپس ٣

 رادرس ریپ ،نیدلا بحاص الم دنخآ تماقا لحم ،ھعزرم تمس ھب باتفآ عولط زا سپ

 لامش یلیام ۵ رد اتسور نیا .تسا تیعمجرپ رایسب و زیخلصاح اتسور .میدرک تکرح

 دارفا ،نامرجم هاگھانپ و دراد دوجو ناکد ٢٠ دودح هدکھد نیا رد .دراد رارق رھش قرش

 دناوتیمن تموکح .دنشاب ھتشک ار یسک ای هدرک اوعد یصخش اب ھک تسا یناسک ای راکھدب

 ترواجم رد ھک میدش یغاب دراو .دننکیم یگدنز ناکم نآ رد ھک ینامز ات دریگب ار اھنآ

 یھورگ و دوب ھتسشن ریجنا ناتخرد ھیاس ریز دنخآ .دوب هویم ناتخرد زا رپ و ابیز دجسم

 ام .دناشن دوخ کیدزن ار ام و داتسیا ام لابقتسا ھب وا .دندوب ھتفرگ ار شرود شناوریپ زا

 یهرھچ اب تسا یدرمریپ وا .درک تبحص ھنانابرھم یلیخ وا و میدیسوب ار وا یاھتسد

 .داتسرف هزمشخ یروگنا رادقم لابند وا .تسا رازیب بصعتم دارفا زا ھک دنیوگیم .نادنخ

 تسا یدح ھب وا تردق اما .دراد وریپ ١٠٠٠ وا .دوب یدنھ ریس مینکی ابیرقت ھشوخ نزو

 .دزاس مھارف درم رازھ ٣٠ دناوتیم ھک

 

 ربمتپس ۴
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 مادک مدرم نیرتھب ھک دیسرپ نم زا نادنخ یهرھچ اب ھک میتفر دنخآ دزن راب نیمود یارب

 زا اھگیبزوا« ،مداد خساپ نم ؟متشاد تسود رتشیب ار اھنآکم مادک مرفس رد و تسا موق

 ار ناش ھناخ یتقو و دنا زاون نامھم دوخ ھناخ رد ،دنا روابدوز و فیثک یتیصخش رظن

 ھقالع ییامندوخ و قرب و قرز ھب و دنا وگغورد نایسراپ .دننکیم تنایخ ،ینک یم کرت

 ،دوسح نم رظن ھب ھک میوگیم ار اھناغفا یگژیو ھک دیشخبب ارم بحاص دنخآ نونکا .دنراد

 تفگ دوخ نارای ھب و درک هدنخ یدایز تدم یارب تبسانم نیا ھب دنخآ .»دنا راکبیرف و دزد

 ھیدھ روگنا و ینیریش نم ھب وا .تسا هدوب یبوخ یضاق )مدوب نم شروظنم( ازریم ھک

 .درک تبحص ھنامیمص رایسب و داد

 

 ربمتپس ٢٠ ات ۵

 رایسب ام اب رادرس .درادن دوجو ندید یارب یبیجع یاھزیچ ھک ییاج ،میدنام راھدنق رد ام

 ار دیفمریغ اما تحار رایسب یاھزور وا اب یھارمھ رد .دوب نابرھم و دروخرب شوخ

 دش رشتنم اھینارد یاھهداوناخ رد تعرس ھب دنس رد عاجش هاش تیقفوم تاعیاش .میدنارذگ

 وا ھب سیلگنا تموکح ھک دنتشاد رواب مدرم .دنتشاد تسود رایسب ار وا دسریم رظن ھب ھک

 ،دنتشادن لد رد یسرت چیھ ھک نارادرس .دندیسرتیم رایسب وا زا ھک تسا هدرک کمک

 ار دوخ تخت و جات دناوتیمن زگرھ ،دنا هدنز یزکراب نارس ھک ینامز ات عاجش هاش ،دنتفگ

 .دراد ھگن لباک رد

 

 ھناخ رد ماش فرص یارب امام فرط زا ھنامرتحم و زیمآ تبحم توعد تفایرد اب رصع

 ھتسشن یمیدق رصق کی یفقس ریز میقتسم طخ کی رد یدایز دارفا .میدش لاحشوخ شا

 دیسریم رظن ھب .دندرکیم راذگرب اجنآ رد ار دوخ رابرد هاش نامز و هاشدمحا ھک دندوب

 هدرک رییغت رایسب نونکا ،یھجوت یب رثا رد اما ،تسا هدوب هوکشاب رایسب هزاس نیا ھک

 .تسا
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 و یمیمص رایسب نابزیم .تشاد یدنھ یاھنشج اب یتوافتم رایسب رھاظ .دوب یلاع ماش

 شیازفا ھجرد ود هدھاشم زا ،تفرگ تسد رد ار جنسامد ھکنیا ضحم ھب .دوب ام اب نابرھم

 یراک رھ دنناوتیم و دنا نیلوا درخ رظن زا اھسیلگنا ھک دش رکذتم وا .دش هدزتفگش امد

 .گرم زا مدرم تاجن یانثتسا ھب ،دنھد ماجنا ار

 

 ربمتپس ٢٩ ات ٢١

 ھک میدش لاحشوخ ھمانزور گرزب ھتسب کی اب دیو ناتیپاک زیمآ تبحم ھمان تفایرد زا ام

  .دوب رگیدکی هراب رد زنرب یاقآ و فلو شیشک تاراھظا زا رپ ابیرقت

 

 رغشاک تمس ھب اج نیا زا ار دوخ ریسم ھک مدوب قاتشم ،دوب منھذ رد رفس یوزرآ نوچ

 رارق اراخب قرش رد اھناکم نیا .مرذگب ناشخدب فورعم روشک زا و مھد ھمادا نکھوک و

 یاھروشک رد شا هداوناخ ھب ریزو یھمان یفرعم ،تصرف نداد تسد زا سرت زا .دنراد

 ینامز رگا منیمطم ھک دناهدش ھتشون یبولطم رایسب طیارش اب اھھمان .مدروآ تسد ھب ار قوف

 .دش دھاوخ روشک نآ رد نم اب یھنامرتحم راتفر ،مورب اجنآ ھب

 

 ربمتپس ٣٠

 یاھھموح .میدش رھش دراو روپراکش هزاورد زا و میتفر راوید رود یراوس اب رصع

 زا توارت اب یهرظنم ،قرش تمس رد اما ،دندوب ریاب و کشخ رھش یبونج و یلامش

 .دناهدرک لاغشا ار نآ ناشورف هویم و تسا یریقف رازاب روپراکش رازاب .میتشاد لگ عرازم

 یربا !»تسا یگنرف نامھ نیا« ،دنتفگیم و دندرکیم هاگن ام ھب ریحتم نامشچ اب نادرم

 .دش ام بوخ ندید عنام ھک دوب رازاب یور رابغ و درگ زا

 

 ربوتکا ١

 راھچ و ابیز نز ود تینابصع زا سپ ناخ هللا بیبح ھک داد ربخ ام ھب یمرتحم درم

 .تسا نادرگرس رداد یاھنابایب رد نونکا و ھتشک ار دوخ زینک ھس و راکتمدخ
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 کی طسوت و دنا دیدج اھراوید .تسا هدشن ھتخاس یوق تارھ رھش زادنا ھب راھدنق رھش

 عبرم .تسا تف مینود و مدق رازھ ٩ رھش طیحم .دناهدش ھطاحا کشخ و کچوک لادوگ

 هزاورد و ھناخپوت هزاورد مان ھب یبرغ تمس رد ود .دراد هزاورد شش و تسا یلیطتسم

 و درذگیم دبنگ زا امیقتسم وسراچ )یاھرازاب ای( فرط ود نتخاس زا سپ ھک تسا تارھ

 .تسا مدق ١٨٧٠ رگید هزاورد ات هزاورد کی زا .دسریم لباک هزاورد ھب یقرش تمس رد

 .دراد رارق لباک هزاورد یکیدزن رد ھک تسا یناردرب هزاورد یوربور ھناخپوت هزاورد

 درذگیم دبنگ زا امیقتسم نابایخ .تسا روپراکش هزاورد مان ھب یهزاورد یاراد بونج تمس

 ١۴٧٠ لوط ھب ار فرط ود زین اھنیا .دسریم لامش تمس رد هاگدیع ای گرا هزاورد ھب و

 رازاب .دنوشیم هدناوخ یفلتخم یاھمان ھب فرط راھچ یاھنابایخ ای وسراچ .دنزاسیم مدق

 و تارھ یاھرازاب .دنا ناکد ۴٠١ یاراد کچوک یاھناکد نودب روپراکش رازاب و هاش

 رایسب اھاج یخرب رد و دنتسین هدیشوپ تارھ دننام اھرازاب .دنا ناکد زا رپ تدش ھب لباک

 طسوت فرط ود زا و دراد ار دوخ یاھراوید و هداتسیا ھناگادج ھنوگ ھب گرا .دنا کچوک

 تمس ھب گرا هزاورد .تسا هدش ھطاحا کشخ یهزیرگنس و کیراب و قیمع قدنخ کی

 رد .دوشیم راوس نادرم روبع عنام ھک تسا ینھآ یریجنز یمیدق راصح یاراد رھش

 ریت ھک دراد دوجو یعفترم ناتخرد نآ رانک رد و کشخ و گرزب نزخم کی نآ ترواجم

 قلح یارب و تسا راد ھبوچ نیا .دنراد دوخ یاھھنت رب مکحم ینھآ یاھبالق اب ار یگرزب

 .تسا هدش ھتخاس ناراکتیانج ندرک زیوآ

 

 یاھھناخ گرا رد .دش ھتخاس شیپ لاس ٩۴ رد هاشدمحا طسوت راھدنق ینونک گرا و رھش

 دناهدرک بارخ ار اھنآ یزوت ھنیک یور زا ینونک یاسور ھک تشاد دوجو یھوکشاب رایسب

 تشخ زا و ھقبط کی زا الومعم راھدنق یاھھناخ .دنا ھتخاس دوخ قوذ ھب دیدج یاھانب و

 لباک زا اھریت .دننکیم تمواقم ناراب و فرب ربارب رد اھلاس ھک دناهدش ھتخاس لگ و ماخ

 .تسا ناوارف بوچ دوبمک روشک نیا رد اریز ،دناهدش هدروآ

 



 263 

 ربوتکا ٢

 یلیام ھس رد ،هوک یالاب رد گنر دیفس نامتخاس زا و میدش راوس لامش تمس ھب رصع

 .تسا مدق ٣۵ نآ طیحم .تسا زاب نآ فرط راھچ ھک یریذپلد ھناخ کی .میدرک دیدزاب رھش

 .درک باترپ تشد یوس ھب یریت و تسشن هوک نیا یالاب رب یراذگجات زور رد هاشدمحا

 ھناھد ٢۵ یاراد و تف ٣٠ عافترا ھب ،دنزاسب یرانم ات داد روتسد ،داتفا ریت ھک ییاج رد

 فلتخم یاھگنر یاراد یاھگنس زا لکشتم هرخص .دنک ھنادواج ار وا دای ات طیحم رد

 یرادرب ھنومن یارب ار اھنآ زا یخرب ام .دنا خرس یدودح ات و هایس ھب لیام اھنآ .تسا

 تابثا ھک میتشادرب درگ هزیرگنس ای فدص کی مھ و مینک ھیارا ییایسآ نمجنا ھب ات میتفرگ

 .دراد عافترا تف رازھ ٣ دودح ھکنآ اب ؛تسا هدوب رحب ریز رد یزور هوک نیا دنکیم

 

 ،دنا رایتخا بحاص و لالد یگمھ ھک نایسراپ و دنھدیم لیکشت ار نانکاس تیرثکا اھناغفا

 رد ھک دننکیم جاودزا اھینس ای اھناغفا اب اھنآ .دنھدیم لیکشت ار هداوناخ رازھ ٢ دودح

 و تسا هدنزارب اھنآ ھمامع .دنا سابل دنمقالع مدرم .تسین بلاغ دھشم رد یتح و سراپ

 وا و دندنخیم یناسک ھب اھنآ .تسا هدش لیکشت یسیلگنا لاش زا امومع اھنآ یاھدنبرمک

 هوالع ،دندنبیم ناشرمک رود ھب ھچناپت ھس ای ود .دشابن حلسم ھک دنرادنپیم وسرت و ریقف ار

 رب ار دوخ یاھھمامع و دنراد دوخ تشپ رد یگنشق یاھوتپ اھنآ .ریشمش و رجنخ دنچ رب

 ھب و هدش رپ یزودرز اب ھک دنشوپیم یکزان هالک ھمامع ریز رد .دنراذگیم ھتخیوآ اھنآ

 ییامندوخ زا یناشن ناونع ھب نیا .تسا زاب نآ رس تشپ تمسق و دوشیم دای نیچقرع مان

 توافتم ناتسناغفا طاقن ریاس یاھسابل اب ناش سابل .دوشیم ھتفرگ رظن رد یگرزب مھ و

 ھب اھنآ .دنا یخاتسگ زا یهزیمآ و طایتحا یب ،روسج اھناغفا ھک دھدیم ناشن و تسا

 ھچرگ ،تسا مارتحا دروم ھشیمھ بوخ زادناریت کی و دنراد تداع پسا یور یزادناریت

 عازن یزیچان زیچ یور .دننکیم تبحص یسراپ مھ و وتشپ اھنآ .دشاب نییاپ هداوناخ زا

 و دنلابیم دوخ ینامرھق ھب اھنآ .دنشکیم ار رگیدکی کچوک مرج کی یارب و دننکیم

 تسا تداسح و ماقتنا هاگیاج اھنآ بلق .دنرادنپ یم رصع نایوجگنج نیرتریظن یب ار دوخ
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 ھک دننکیم عطق ھنوگ نامھ ار مدآ رس اھنآ .دنکیمن سمل ار اھنآ ھنیس زگرھ تیناسنا و

 .مینکیم عطق ار کخرس یلم کی ام

 

 ربوتکا ٧ ات ٣

 رادرس تمدخ رد و قلخ شوخ یدرم ،]دش ھتشک ١٨٣٧ رد[ ییحی ازریم اب یھارمھ رد

 دوشیم رازگرب رابکی یلاس ھک میتخاس نامداش یلو ھباب ھلیم ای هرظنم اب ار دوخ نامشچ

 کی ،دوصقم هاش هاگشیامن زا تشگزاب زا سپ ناش یاھهداوناخ اب یرشق رھ زا مدرم و

  .دنربیم تذل یسح یاھیداش زا و دننکیم فقوت ھطقن نیا رد ار زور

 

 .دوب مرتحم و ھتسراو یدرم دوخ یاوقت رد وا .درکیم یگدنز شیپ لاس ۴٠٠ یلو ھباب

 ساسارب .دننکیم دیدزاب نآ زا ناریاز ھتفھ رھ و دراد رارق یدنلب هوک زارف رب وا هاگمارآ

 لامش تمس یاھھوک .تسا هدوبن بصعتم درم و هداد ماجنا یدایز تازجعم وا ،شرازگ

 یغاب رد ار لماک زور کی .دراد یھدنامرف بادنغرا دور پچ لحاس رد ابیز نیمزرس رب

 ھجوت ھک دش ایوج سیلگنا نیناوق زا ینارگن اب ازریم و میدنارذگ هزمشوخ یاھهویم زا رپ

 .دورب دنھ ھب ھک تشاد راظتنا اریز ،تخیگنارب ار وا

 

 ھفایق اھنآ زا یرایسب .دنزاونیم راتیگ اب و دنناوخیم ھناقشاع یاھفینصت ھلیم نیا مدرم

 راوس تشز و ریپ یاھرتش و اھغالا رب اما .دنتشاد نت رب یفیرظ یاھسابل و دنتشاد یبوخ

 یاھھلیم اب ھسیاقم لباق ھک ھلیم نیا .تشاد اھنآ یشیامن یاھسابل رب یدب هولج ھک دندوب

 .دوشیم یقلت راھدنق رد هدش هدید ھنحص نیرتریگمشچ ناونع ھب مدرم طسوت ،تسین دنھ

 

 ربوتکا ١١ ات ٨

 ییاریذپ نم زا مارتحا اب .میوگب کیربت ھک متفر رادرس ھناخ رد لفط کی دلوت رطاخ ھب

 اجنآ رد یدایز نازاب هدبعش .دادن نتفر هزاجا نم ھب تشز نز کی صقر نایاپ ات و درک
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 .دندرکیم رارکت ار ھنامرش یب رایسب تاملک ھک اھیطول زا یھعومجم مھ و تشاد دوجو

 .دھدب تدالو یهدژم ام ھب ات میدرک میدقت رادرس رفن ھب روشک مسر ھب ار یلاش

 

 ربوتکا ١۵ ات ١٢

 مینک یسررب ار دیشمج راغ مان ھب یفورعم راغ ات میداتفا هار ھب راھدنق زا حبص ۵ تعاس

 رب فرشم و دراد رارق یاپجنپ یاھھوک ھتشر رد رھش برغ بونج یلیام ١۶ رد ھک

 ھب ار ام ھک میدش الاب عفترم یهرد زا تف ٣٠٠ دودح ام .تسا بادنغرا دور پچ لحاس

 زاب ینالک لحم ھکنیا ات میوش داتسیا ھک میدش روبجم مدق هد دودح رد .دناسر راغ یدورو

 ھک میدید ار یعیبط هاگترپ کی نام تسار تسد رد .تشاد دادتما ام پچ فرط ھب و دش

 فقوت زا سپ ھک میتخادنا نییاپ ھب گنس کی .دوب دایز رایسب نآ قمع .دوب کیرات الماک

 ود و درم ١٢ زا لکشتم ام هورگ .دمآ نییاپ زا نآ یادص ھقیقد ھس زا دعب ،اھاج یلیخ رد

 لباق راغ ھب ام دورو .دوب ام هارمھ روھلعش نغور لت ود و گرزب لعشم ود .دوب امنھر

 زاورپ اھلعشم یامرگ زا ھک دندوب هدناشوپ ددعتم و گرزب یاھشافخ ار فقس .دوب فصو

 اب و دنزادنیب رطخ ھب ار دوخ رس یھاگ و اھغارچ ات دندیخرچ یم وس رھ ھب و دندرکیم

 بوطرم کنپوپ اب اھشافخ تافاثک لیلد ھب نیمز .دندوب هدرک داجیا ھمزمز دوخ یاھلاب

 رطاخ ھب .دوب ھجرد ٨۵ جنسامد ،دش دیدش قرع ثعاب و دوب اسرف تقاط امرگ .دوب هدیشوپ

 یسفنت لکشم یخرب و دنتشاد تیاکش دردرس زا ام هورگ زا یخرب ،دکار و رضم یاوھ

 لک ھکنیازا ،دنمانیم وسراچ ار نآ نانکاس ھک میدیسر گرزب قاتا ھب یتقو .دندرک ادیپ

 لصف رد .میدش هدزتفگش ،دشاب یعونصم راگنا ھک میدید هدش یکاکح ییابیز اب ار فقس

 ار یبیجع لاکشا و دزیریم هرخص نایم زا بآ ،دراب یم دایز ناراب ھک یتقو ،ناتسمز

 رمرم گنس ھیبش ،میتسکش ار اھنآ زا ات دنچ یتقو .دنسریم رظن ھب خی دننام ھک دزاسیم

 تب ار اھنآ ھک دندرک هراشا هرخص ھلتک ود ھب ام یاھامنھار .دندیسریم رظن ھب ناشخرد

 ،دننکیم اعدا مدرم ھک ھنوگ نآ ھن ،دنتشاد یعیبط لکش اھنآ اما ،دنمان یم ھمسجم ای

 نایک ھلسلس ناھاش زا یکی ،فورعم دیشمج ھک دنیوگیم تایاور .دنشاب یرنھ تادیلوت
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 دروم رد .تسا هدش قاقتشا وا مان زا شمان و درک فشک ار راغ نیا ھک دوب یسک نیتسخن

 :تسا هدش لقن راھدنق رد ریز ناتساد نآ یاشنم

 

 ترضح .دعلبب ،دندشیم الاب اھهوک نیا رانک زا ھک ار یمدرم تشاد تداع گرزب رام کی

 ھب .تشاد رارق رام ھک دیسر اج نآ ھب و تفرگ ماقتنا رذن الویھ زا ربخ نیا ندینش اب یلع

 نآ رد و درک رارف وا ییادخ تردق سرت زا رام ،تخادنا وا ھب ار شمشچ ھک یدرجم

 نآ رام .دوب راغ یریگ لکش هویش نیا و درک روبع نآ زا روز اب ھک دش ادیپ هوک یوس

 رارق هرخص یالاب رد لوا لکش نامھ ھب زونھ و دش لیدبت گنس ھب ،دوشیم اعدا ھک ھنوگ

 لحم نآ مدرم ھک دش ھجوتم ،تشگزاب ربیخ ھقطنم زا یلع ترضح یتقو ،دعب یتدم .دراد

 نیگمشخ سدقا نآ .دنداد یفنم خساپ ،دیا هدینشن ار مالسا نید ایآ ھک دیسرپ نانآ زا و دنا رفاک

 ققحت زین عوضوم نیا و دیوش لیدبت گنس ھب ھک دیتسھ نیا راوازس ھک تفگ اھنآ ھب و دش

 .تفای

 

 .دندادیم لیکشت ار هوک و راغ ھک میدرک یروآعمج ار اھهرخص زا یفلتخم یاھھنومن

 دننام زلف عون یواح ییوگ ،دنتشاد زبس گنر یخرب و دندوب رمرم دننام اھنآ زا یخرب

 خلت و یکمن معط ندیشچ اب ھک دوب رت راغ یاھهرانک .دوب کھآ هرخص لک .دنشاب سم

 رون زا ،راغ ملاسان یاوھ رد ،اھشافخ نایم رد ندنام تعاس ود زا شیب زا سپ .تشاد

 ھب ام .دوب رتمک ھجرد ١٠ دودح امد ھک ییاج ،میدرب تذل نوریب کنخ یاوھ و زور

 یناغفا کبس ھب فورعم یاھبابک اب ار دوخ یاھتشا و میتشگرب هوک ھنماد رد دوخ هاگرارق

 رد ھک رانا روھشم یاھغاب رادید دصقم ھب اپ جنپ زا توافتم ریسم زا ام .میتخاس عوفرم

 .میتشگرب رھش ھب ،دنوشیم شیاتس رایسب راھدنق

 

 اوھ ندش کیرات زا سپ یکدنا و دوب پسا زا رتشیب اھنآ تعرس ھک میدوب یاھرتش راوس

 ارم و داتفا نیمز ھب ،دوب انیبان شمشچ کی ھک نم رتش ،هزاورد کیدزن .میدیسر رھش ھب
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 نآ یادرف و دوب لیام ٣۵ دودح ام ترفاسم .متشادن یتحارج اما ،درک باترپ دوخ رس زا

 .میھدب ناکت ار نام یاپ و تسد میتسناوتیم یتخس ھب ھک میدوب ھتسخ ردقنآ زور

 

 ربوتکا ١۵

 رھش برغ یلیام ھس رد ھک میتفر راھدنق یناتساب رھش یاھھبارخ ھب رادرس اب یھارمھ رد

 زا وکابنت عرازم و جنرب ،کخیم ینغ یاھرازتشک زا روبع زا سپ .تسا هدش عقاو ینونک

 نوریب رھش یاھھناریو یولج زا و میتشذگ یبوچ یاھلپ یور رب یدایز کچوک یاھرھن

 ار راوید تماخض و میدش دراو هزاورد زا .دنکیم لاغشا ار یھجوت لباق نیمز ھک میدش

 رادبیش و عفترم هرخص اب یبرغ تمس .تسا تف ٣٠ دیسریم رظن ھب ھک میدرک هدھاشم

 شیب تشذگ زا سپ .دھدیم لیکشت ار یعیبط راوید ھک هدش روصحم ھنھرب یاھهرخص زا

 نیا .میدش هدزتفگش ،دنا اجرباپ زونھ ھک یرایسب یاھھناخ ندید زا لاس دص زا

 .دناهدش یلاخ نآ زا شیپ لاس دنچ راگنا ھک دنسریم رظن ھب مکحم نانچ اھھاگتنوکس

 تسا یگرزب تورث یاراد اھنآ زا یکی دوشیم ھتفگ .دراد دوجو رھش رد یدایز یاھهاچ

 ناتسودنھ دننام یتشخ و یگنس یاھنامتخاس روشک نیا رد .میدوب نآ لابند ھب هدوھیب ام ھک

 یریگ بلاق لاح رد لک .تسین هدھاشم لباق ناتساب نارود زا یرثا چیھ ھجیتن رد .میدیدن

 .تسا رابغ و درگ ھب

 

 زا ناکم نیا .دوب رھش راذگناینب ،هاشردان ھلمح زا شیپ لاس ۴٠ دودح یزلغ هاش نیسح

 طسوت ماجنارس و درک تمواقم حتاف ربارب رد هام ١۴ ھک دوب رادروخرب یماکحتسا نانچ

 .تفرگ رارق تنایخ دروم ،درک صخشم ردان یاھپوت یارب ار یهداج ھک هاش نیسح ریزو

 نیا راوشد تیھام .دندرب الاب اھنآ یاھخرچ ریز رد شمشک نتخادنا اب ار اھپوت اھنآ

 نودب متسناوتیمن هوک یالاب زا یتقو نم ھک درک یبایزرا تیعقاو نیا زا ناوتیم ار راک

  .دیسریم رظن ھب یدومع ابیرقت نوچ ،منک هاگن نییاپ ھب یجیگ ساسحا
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 یاھمدق اب ام و داد ناشن ام ھب ار دنلب هوک نیا ھلق هار روسج ناغفا کی دننام رادرس

 یرگید و ییالاب ھمین رد ابیرقت یکی ،میتشذگ نزخم ای ضوح ود زا .میتفر شلابند کانسرت

 زا عافد یارب ھک دندوب هدش ھتخاس ناگداپ بآ نیمات یارب اھنآ .دوب هوک یالاب رد ابیرقت

 .دندوب رقتسم هوک نآ

 

 ھک میدیسر رادبیش هرخص ھب ات میداتفا هار ھب هدایپ دعب و میدش راوس ار هار شخب نیلوا

 و میورب هار اپ و تسد راھچ میدوب روبجم اجنیا رد .تشادن دوجو یھایگ چیھ نآ یور

 میدش قفوم دایز شالت زا سپ .میدوب ھجاوم لکشم اب دوخ ظفح رد مھ تروص نآ رد یتح

 .تخادنایم رطخ ھب ار ام یاھمدق ھک دیزویم ھنانیگمشخ نانچ داب ھک ییاج ،میسرب ھلق ھب

 ھمادا یارب نم باصعا اما .تفر وا لابند ھب دراریج یاقآ و داد ھمادا شیپاشیپ رادرس

 مدرک ینیشنبقع هار نامھ زا ،درکیم لابند ار یرگید هار ھک رادرس .تشادن تردق رتشیب

  .دوب هدش ناریح الماک اھھوک رد نم یگبرجت یب زا ھک متسویپ نییاپ رد رادرس اب و

 

 هدش هدیرب تف ۵۶ قمع ھب مکحم هرخص رد ھک میدرک دیدزاب بیجع هاچ کی زا اجنآ زا

 و تخادنا هاچ نیا رد ار دوخ ییاراد مامت ،ردان ھلمح رد هاش نیسح ھک دوشیم ھتفگ .دوب

 .تخیر نآ یور عیام برس یرادقم نآ تنیما یارب

 

 ،جنران ھب شتھابش ھب رظن ھک میدرک دیدزاب یمیدق ھناریو گرا زا ،هاچ زا تشگزاب زا سپ

 یارب هاش نیسح زا لقن ھب ھک میتفر یھاچ یوجتسج ھب اجنیا رد .دنیوگیم جنران نآ ھب

 دش عطق رھش ھب ھلمح اب ھک درک نازیوآ یریجنز اب ار اھنآ ،ردان زا دوخ تارھاوج ظفح

 نایموب تایاور .تسا هدشن فشک نآ زیچ چیھ زورما ات و تشگ دیدپان بآ ریز نآ مامت و

 .میرادن صیخشت یارب یھلیسو چیھ نآ یتسردان ای یتسرد یارب اما ،دنھدیم شرازگ نینچ

 

 مان ھب فیرش هاشداپ طسوت ھک میتخادرپ ھنیز لھچ ھب فورعم نامتخاس زا دیدزاب ھب نونکا

 لباک یکیدزن رد ابیز غاب رد شیاھناوختسا و هدش ھتخاس هاشداب رباب نیدلاریھظ دمحم
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 فیصوت یارب تاملک زا یزاین یب ساسحا نم ھک دوشیم ثعاب راتخاس نیا .دراد رارق

 .مسیون یم نآ دروم رد یطخ دنچ مھنآ اب .منک نآ هوکشاب رھاظ

 

 لامش تھج رد ،دھدیم لیکشت ار راھدنق یمیدق رھش راصح ھک یهرخص ھتشر نامھ

 هدمآرب یھطقن ای رس کی لکش ھب ،دوشیم متخ نآ ھب ھک ییاج ،هرخص ھلق .تسا دنلب رایسب

 ابیرقت ھلپ ۴٠ یالاب ھک نآ قات و دراد یعیسو یهرظنم فرط رھ زا .دسریم رظن ھب

 دماج گنس رد .دنکیم بلج دوخ ھب رود ھلصاف زا ار نارفاسم دید ،دراد رارق نآرب دومع

 الاب رد .تسا هدش هدیرب دیفس یاھلاخ و اھھگر اب ،هدش لیکشت هایس گنس زا ھک تخس و

 .مدرک ادیپ یدایز لکشم ،دوب هدنزغل گنس ھک ھنیز ۴٠ ای اھھلپ زا نتفر

 

 و دشیم هدروآ روفو ھب اھهویم .دوب هدید یدایز کرادت قات ریز رد ام حیرفت یارب رادرس

 .دیدرگیم ھیھت یناغفا لکش ھب قاچ دنفسوگ یاھبابک

 

 اھنآ زا یخرب ھک دوب هدش هدیشوپ یسراپ یاھھبیتک اب نآ ینوریب یاھلاب مھ و قات لخاد

 ار ریگمشچ یانب نیا راھدنق ریخست زا سپ هاشداب رباب ھک دنیوگیم اھنآ .دوب اناوخان

 مامت مان ھک دوب هداد روتسد نینچمھ وا .دنکیم وگتفگ نامسآ اب ھک تسا دنلب نانچ و تخاس

 اھنآ ھک تشاد رارصا نابرھم رادرس .دننک یکاکح ،تسا شرایتخا رد ھک ار دنھ یاھرھش

 .مدرک لمع وا لیم قباطم نم و منک لقن متارطاخ رتفد رد ار

 

 یسراپ ھبیتک ھمجرت

 دمحم شرسپ ھب لاس نیمھ رد و درک حتف ار راھدنق رباب روتارپما ق ٩٢٨ لاوش ١٣ رد«

 انب نیا تخبزوریف هدازھاش .دزاسب ار هوکشاب و عیفر یانب نیا ات داد روتسد رداھب نارماک

 رایتخا رد ار راھدنق تموکح ،هدازھاش نیا ھک یماگنھ و دناسر نایاپ ھب ٩٣۵ لاس رد ار

 .درک حتف ار یلھد نامز نیا رد روتارپما ،درپس یرکسع دمحم دوخ ردارب نیرتکچوک

 رفس لاس ود دھاوخب یسک رگا ھک تفای شرتسگ نانچ نیمز هرک فرط رھ رد وا تاحوتف
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 ،ھسیدا« ،زا دنا ترابع اھرھش یاھمان .»دنک روبع رگید زرم ھب یزرم زا دناوتیمن ،دنک

 یجاح زینریپ ،هاشریھ روپریش ،تاگاروک ،ماگرانس ،دابآ نامیلس ،ناودرب ،وناگتچ ،تانگج

 کیلم ،اراگ ،روپنوج ،سرانب ،رانیچ ،روپ یزاغ ،اسواچ ،مارھیس ،ساتھور ،ھنتپ ،روپ

 سمش ،یلالجلگ ،نارھب ،ھیورما ،لابماس ،چراریک ،نانخال ،چالاک ،اواتا رجناک ،یپلاک ،روپ

 ،ھیدنھ ،ودنام ،هولام ،نیاجوا ،روپنارھس ،نیسیر ،یردناچ ،جنوراس ،رایلاوگ ،هرگا ،دابآ

 ،راکنک ،جاک ،رگاناون ،رگاناج ،ویدباتانھ ،تروس ردنب ،زابرظن ،روپناھرب ،وریشا ،راروب

 ،ریملاساج ،لانرن ،روپدوج ،تاریم ،یھوراس ،روپیج ،ھلامرھن ،ناتپ ،رادنا ،دابآدمحا

 ،راصح ،ماھم ،تپ یناپ ،یلھد ،ارتام ،روپ حاتف ،ھتویاب ،رواتیچ ،ریملین ،رویاتنر ،ریمجا

 ،توکردیح ،روپنالک ،روھال ،ردنلج ،روپناطلس ،هراجیت ،دنھرس ،راسون ،دابآزوریف

 ،ناتلم ،دیرف ،خیاھیس ،نیبروھیس ،نینزغ ،هرید ،دابآ لالج ،ومج ،کتا ،ساتور ،توکرگان

 رطاخ ھب ھک دراد دوجو یدایز یاھدیما« .»اتات ،توکرمع ،ناوھیس ،رکب ،ھچآ ،یجیدود

 هاشزیورپ و هاش وریخ ،هاش لایناد ،دارم هاش ،میلس هاش نوچ یاھهدازھاش یسناش شوخ

 یلباک ناخ گیب هاش ھک ینامز .دتفیب روتارپما تسد ھب دنمتورث یاھروشک زا یرتشیب رامش

 موصعم دمحم نم مان .متشاد یمومع تیعقوم کی روشک نآ رد زین نم ،دش راھدنق مکاح

 .»متسھ لادبا نسح ناگداون زا

 

 بادآ ھک درادن تیبوبحم ناخ لد محر رادرس هزادنا ھب لاربیل یدرم ناخ لد نھک رادرس

 روالد رادرس ھک تسا یدایز تارھاوج و ناوارف یاھھنیجنگ یاراد وا .دراد یرتدنیاشوخ

 یارب ،گرم زا شیپ لاس دنچ رکتبم هداز بیجن نیا .تسا هدرپس وا ھب ناخ لدریش مان ھب

 دمحم رسپ و سیلوپ سیئر ناخ هللا بیبح اج نآ رد و تفر لباک ھب اھشروش یبوکرس

 مکاح یدایز تدم وا :تخاس ینادنز ار یزکراب هداوناخ نالک سیئر رادرس ناخ میظع

 مورحم ناش لاوما و تازایتما زا ار اھنآ و درکیم بوکرس ار دوخ یایاعر و دوب ریمشک

 وا .درک روشک لک رد یسک رھ زا رتشیب یاھتورث بحاص و دنمتردق ار وا ھک درکیم

 ھک تسا رتھب درک رکف ،درمیم یتقو اما ،درک نیزم یتمیق یاھگنس اب ار دوخ یاھنز

 دوخ نانز لابند سپ .دھدب ناخ هللا بیبح شرسپ یارب و دریگب اھنآ زا ار تارھاوج مامت
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 اھنآ رگید راب کی ھک تسا نآ قاتشم و دوشیم کیدزن ربق ھب ھک تفگ اھنآ ھب و داتسرف

 زا ،دندمآ وا شیپ دوخ یابیز یاھسابل اب اھنآ یتقو .دنیبب الط و تارھاوج اب نیزم ار

 اریز ،دنراذگب نیمز یور شنامشچ شیپ و دنروآرد ار هریغو تارھاوج ھک تساوخ اھنآ

 ناخ هللا بیبح شرسپ ،دندرک نینچ اھنآ یتقو .تسا ردقچ اھنآ شزرا ھک دنادب دھاوخیم

 زگرھ و دوب تسم ھشیمھ درم نیا اما .دریگب ار اھنآ مامت ھک تساوخ وا زا و درک ادص ار

 مامت تخاس روبجم ار وا و دمآ راھدنق زا ناخ لدریش ھکنیا ات درکن هدافتسا دوخ تردق زا

 دزن الاح ھک درپس ناخ لد محر رادرس شردارب ھب ار اھنآ وا و دراپسب وا ھب ار شتورث

 راھچ وا .دراد رایتخا رد راوس رازھ ٢ و تسا ھفایق شوخ درم وا .تسا راھدنق رد وا

 .درادن ینادنچ ییابیز ھکنآ اب ،دنکیم ینارمکح وا رب شرسمھ .دراد رسپ

 

 شوخ ناوج وا نیرتنالک .دراد رسپ نیدنچ و نز جنپ ،زینک ھس رب هوالع ناخ لد نھک

 .تسا تذل لابند ھب راھدنق رد ینونک سیئر ردارب نیرت کچوک ناخ لدرھم .تسا هدنیآ

 تقو رتشیب .دراد نز جنپ ای راھچ وا .دراد ییالاب رایسب یگدنز و دشوپ یم ابیز سابل وا

 رد یبصعت شناردارب ریاس دننام وا .تسا یبوخ رعاش و دنارذگیم ھعلاطم رد ار دوخ

 ھکنآ اب .دوشیم دای شتابسانم زا یرازگساپس اب ،تسا نیرتنسم ھک ناخ لدرپ .درادن نید

 .دنرادن یتیبوبحم چیھ مھزونھ ،تسا اھیزودس تموکح زا رتھب رایسب اسور نیا هرادا

 

 و تسا اراوگ رایسب اوھ .مرگ رایسب ھن نآ ناتسبات و تسا درس رایسب ھن راھدنق ناتسمز

 ھب ناتسمز .دراد دوجو لصف راھچ .دنا ملاس و یوق ،دننکیم یگنز اجنآ رد ھک یناسک

 .دوشیم بآ تعرس ھب ،دیراب ھک ینامز و درابیم فرب تردن ھب .دراد ھمادا هام ھس تدم

 هدیشوپ درز و خرس یاھلگ اب اھھوک .تسا ریذپلد رایسب ،دراد ھمادا هام ھس ھک راھب

 ھک ناتسبات .دنوشیم نیئزت اھ ھفوگش اب ناتخرد و دوشیم هدناشوپ هزبس اب نیمز .دوشیم

 نیریش ار اھهویم زییاپ .دنکیم ھضرع بوخ یاھهویم اب ار نایموب ،تسین هام ھس زا شیب

 .دنکیم رت هزمشوخ و رت
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 ،یخوت ،کتوا یاھمان ھب ھیحان جنپ ھب و دسریم رقم ھب لیام ۶٠ زا سپ راھدنق قرش

 یغای اھنآ .دراد ھیپور رازھ ۵٠٠ ھنالاس دیاع ھک دوشیم میسقت یزلالج و یرصن ،ردنا

 .دننکیم تراغ ار اھناوراک نآ مدرم .دنھدیمن یزیچ اھیزکراب ھب و دنا

 

 ،کشک ،اپجنپ یاھمان ھب ھیحان ٩ یاراد .تسا رود لیام ١۶٠ ،ریشاوب نآ یبرغ زرم

 رادرس طسوت اھنآ مامت .تسا روادنیمز و یریمات ،کشرگ ،یلعدان ،دازون ،ریسمرگ ،دوخن

 .دنزادرپیم ھیپور رازھ ۴٠٠ ھنالاس و دوشیم هرادا ناخ لد محر

 

 ،یروغاج ،انگب لامش تمس رد .دنکیم تموکح یلیام ٨٠ ھلصاف رد نیزیت ات ناخ لد محر

 اھنآ ھنالاس دمآرد .دنراد رارق یلرج و ینگب ،ھیوجراچ ،دوارھد ،شیبماو ،کالاد ،قارغ

 .تسا ھیپور رازھ ۵٠٠

 

 رد عقاو چولب ،گنیشپ ،یزیتاب ،یچالق ،فورعم گیر طابر ،یویس ،کواروش ،گنتسم

 ناخ لدرھم طسوت روشک شخب نیا .دنراد رارق بونج تمس ھب لیام ١۴٠ یویس تمس نیا

 .دراد دمآرد ھیپور رازھ ٣٠٠ ھنالاس ھک دوشیم هرادا رادرس

 

 و اھرانا هژیو ھب اھهویم عاونا و تسا زیخلصاح رایسب راھدنق روشک لک ،مالک کی رد

 .دنا روھشم نآ یاھروگنا

 

 رطاخ ھب و تسا روشک نیرت قنور رپ ،دراد دادتما لامش یاھھوک نماد ات ھک ناجنرم

 طسوت نآ تخرد رھ .دسریم غاب ٣٠٠ ھب اھنآ دادعت ھک تسا روھشم نآ یابیز یاھغاب

 و دراد یریذپلد رایسب هرظنم اھھوک یالاب زا روشک نیا .دوشیم باریس بادنغرا بآ

  .دنسریم رظن ھب توارت اب اھرازفلع
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 رازفلع .تسین ھجوت لباق ییابیز رظن زا ،دراد رارق راھدنق رھش ھنیس رد ھک هاشدمحا ربق

 یراکالط و یزیمآ گنر دبنگ لخاد .تسا هدش ناریو ابیرقت ،هدرک ھطاحا ار نآ ھک یکچوک

 ھنیزھ لک و تسا مدق ١٢۵ نامتخاس رود ای طیحم .تسا هراوقدب رایسب اما ،تسا هدش

 رارق نوفدم رس رب اھھسفق یور نآرق دنچ .تسا هدوبن رتشیب ھیپور رازھ ٩٠ نآ تخاس

 هاش حور رب ناوارف تاولص زج یزیچ ھک تسا یبرع طخ ھب اھھبیتک زا رپ اھھشوگ .دراد

 ام ھب ار یفوتم توف خیرات ،تسا یسراپ نابز ھب ھک ریز ھبیتک .درادن هاش دمحا ای نارد

 :دھدیم

 

 وھآ و ریش ھک دوب گرزب یدح ھب وا تلادع زا سرت .دوب یگرزب هاشداپ ینارد هاشدمحا«

 یتقو .دشیم رپ شتاحوتف ھعیاش زا ھشیمھ شنانمشد یاھشوگ .دشیم ھیذغت لحم کی رد

 .»دوب ١١٨۶ یرجھ لاس ،تشذگرد وا

 

 ربوتکا ١٩ ات ١۶

 رد اھیزودس یتقو .دنکیم تفایرد یئبمب زا ھک تسا یتاکرادت نویدم راھدنق تراجت

 نامز نآ رد .دوب هدنکارپ روشک رسارس رد یریمشک یاھلاش ،دندرکیم تنطلس ناتسناغفا

 يئبمب زا ھک ھیپور ١٠٠ شزرا ھب یالاک .تشادن دوجو یذاخا رطخ و دوب رتمک فیاظو

 هرادا ناخ بارحم طسوت ھک ،دوشیم هدروآ چولب روشک قیرط زا و چاک جیلخ ریسم زا

 ٣٠ دوس ناناگرزاب یارب راھدنق رد یرھش و هداج یاھھنیزھ لک تخادرپ زا سپ ،دوشیم

 ریسم اما .دوشیم لقتنم لباک ھب بلغا و تارھ ھب گرزب یاھجاب اب و دھدیم دصیف

 تسا یریسم اھنت ،دنکیم نیمات ار ناتسکرت و لباک ھب اھالاک گرزب شخب ھک اھیناھول

 و دنکیم کرت ار راھدنق ،برغ رد .دوشیم ماجنا نآ قیرط زا یراجت تادوارم ھک

 اجنآ زا و دوریم شیپ نینزغ تمس ھب دمآ و تفر رپ و بوخ هداج کی قیرط زا امیقتسم

  .تسا تشد یور رب رفس دننام لباک تمس ھب
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 ییامیپھار اب راھدنق ھب اجنآ زا و تسا رفس زور ١۴ ینایم مان ھب یردنب رھش ات یئبمب زا

 غلابم ھک دھدیم ناناگرزاب یارب یمھم تیزم دنس دور یدرونایرد .تسا زور ٢٨ اھرتش

 وربور ناتسچولب رد نادزد اب بلغا و دننکیم چرخ ینیمز لقن و لمح یارب ار یتفگنھ

 .دنوشیم

 

 ھلصاف راھدنق زا زور ١۴ ،دیسرب نآ ھب بآ قیرط زا يئبمب زا تسا نکمم ھک روپراکش

 .تسا ھقوذآ دقاف اھاج یضعب رد اما ،تسا تخاونکی هداج .دراد

 

 )ھیپور( هداج رد ھنیزھ و ضراوع لماش یسیلگنا یاھھچراپ یاھمان تسرھف

 راھدنق شورف    یئبمب تمیق       

 ۶   ٣     بوغرم لملم ١

 ١٠   ٢       هربا ٢

 ۴٠    ٢٠      بوخ لاش ٣

 ٢٧   ١٢     درای ٣۵ ناس ۴

 ٢٨   ١٣      رادلگ تیچ ۵

 ١٨   ١٠     رادھار تیچ ۶

 ٧   ٣      ینادماج ٧

 ٣٠   ١٨      یمشپ ناولا ٨

 ۶۶   ٢٧      لمخم ٩

 ١٢٠   ۶٠     یلمخم تیچ ١٠

 .تسا يئبمب ھیپور ۵ ھب یواسم راھدنق ھیپور مین و شش

 

 ربارب راھچ تمیق ھب ،تسا رود راھدنق زا ییامیپھار ٢٠ ھک تارھ رد سانجا نیا ھمھ

 ئوس لیلد ھب ار تراجت ،دنراد ھک یدوس دوجو اب ناناگرزاب اما .دوشیم ھتخورف یئبمب

 ھک زوریف یجاح هدازھاش نامز رد .دنھدیمن لاقتنا ینوکسم یاھهداج قیرط زا تموکح
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 و نیرتدنمتورث تارھ ،دننکیم دای شیاتس اب وا زا ناگدنیآ و درک تنطلس شیپ لاس ١۶

 ،دندمآیم لاس رد راب ھس ای ود نامز نآ رد اراخب یاھناوراک .دوب ناسارخ رازاب نیرتھب

 ھب کیدزن گنسرف رھ ھک تسا گنسرف ١١٠ تارھ زا نیا .دنیآیم تردن ھب نونکا اما

 .تسا سیلگنا لیام راھچ

 

 ھمادا رد ھک تسا یهداج زا رتدابآ و رتھب ،درذگیم اراخب ھب ھنمیم قیرط زا ھک یهداج

  .تسا نیگنس رایسب ضراوع اما ،دیآیم

 

 )گنسرف( اراخب ھب تارھ زا ریسم

  دوشیم ھتفرگ هداج یور رب ضراوع ٣   ھناورپ ١

 ٣  طابر شوخ ٢

 و یدیشمج ھلیبق زا نامکاح .رتش رھ رد ھیپور ١٠ ضراوع  ٣  سیغداب ٣

 .دنا تارھ عبات

 رتش راب رھ رب ھیپور ۵ ۴  ھمشچرس ۴

 ٣ تیب نوم اچ ۵

 ینوکسم کچوک یاتسور کی  ٣  کدیق ھمتاف ۶

 طوبرم لاح و دوب تارھ طوبرم البق .رتش راب رھ رب ھیپور ٧ ٣  هدجنپ ٧

 .تسا هویخ

 ٢ راوید مان ھب هدجنپ ٨

 ٣  ھتخپ لپ ٩

 ۶ باغرمالاب ١٠

 .دننکیم کرت پچ تمس رد ار سخرس اھنآوراک ۶ ناروب ھعلق ١١

 ھیپور ١ و تکود ١ ،رتشراب رب ضراوع ۶  نویالوی ١٢

 ۶ ینوکسم نوتوخلت ١٣

 .تسا یکمن هاچ نیا بآ ۶  هاچدنگ ١۴
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 ٩  نکش هزان ١۵

 ۶  کتا فوا ١۶

 ۶  لوارق ١٧

 ۶ ناروم ھعلق ١٨

 ۶  وجراچ ١٩

 ۶  قوراپ ٢٠

 .ومآ رگید بناج رد تسوپ یارب روھشم لحم ۶  لقرق ٢١

 ۶ مالسا ریش ٢٢

 .دنچود نارفاک و ۴٠ رب ١ ناناملسم ،تعیرش قباطم ضراوع ٣  اراخب ٢٣

 

 اجنآ زا و تسا هار تارھ ات زور ١٨ ،نیپسک هریحب ھنارک رد یردنب رھش ،دابآرتسا زا

 .دیسریم لباک ھب ١١ زور رد هرازھ مدرم یناتسھوک روشک زا روبع اب

 

 رد و دندرک تکرح تارھ زا ون هام لوا رد هراوس و هدایپ اب هاشدومحم و نامز هاش

 و واگ گرزب یاھھلگ یاراد اھنآ .دنا ھعیش و لقتسم اھهرازھ .دندیسر لباک ھب مھدزاود

 .دنا بوخ یاھلاش یدایز دادعت

 

 ،١ :تسا هدمآ یئبمب و تارھ یاھالاک رب راھدنق رد هدش ھتفرگ ضراوع یاھمان ریز رد

 چرخ ،۵ .یقودنصرس چرخ ،۴ .نمحرلادبع چرخ ،٣ .کیلم چرخ ،٢ .کی لھچ چرخ

 ،١٠ .یزودس ،٩ .ناخ بلط ضیف ،٨ .ناخ هللادبع چرخ ،٧ .تگنم چرخ ،۶ .ھیپور هدزای

 ،١۴ .ھنامالغ چرخ ،١٣ .راکرس چرخ ،١٢ .رتوبک ماسر چرخ ،١١ .ناخ  تبحص چرخ

 .شکنزو چرخ ،١٨ .لم ھگوس چرخ ،١٧ .ناخ ودس ،١۶ .هدایپ چرخ ،١۵ .هزاورد چرخ

 یبرض ضراوع نیا رادقم یتقو .تایقلعت چرخ ،٢٠ .ناخ دنسپ هاش هدالوا چرخ ،١٩

 هد نیگنس تایلام زا یرایسب تیاکش راجت .دوشیم الاک شزرا ھصح مھد ،دوش هدوزفا

 .تسا اونشان اھسامتلا نیا اب تموکح اما ،دنراد دصیف
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 لباک ھب راھدنق زا – مجنپ لصف
 

 ربوتکا ٢٠

 محر رادرس تمدخ رد ،مرتحم درم تسایر ریز ناخ دمحم ناج راھدنق زا تکرح زا شیپ

 هودنا ثعاب ام ییادج ھک تفگ ،درک کرت ار ام یتقو و دمآ رھش نوریب ھب ام اب ناخ لد

 .تسا هدش وا ناوارف

 

 طاتحم رایسب اھدزد رطاخ ھب ماگنھ بش .میدز ودرا لیام کی ھلصاف ھب ھجاوخ هد رد

 .دتسرفب زابرس ھتسد کی ام یارب ھک درکن شومارف ام نابرھم رادرس .میدوب

 

 نامسیر و ینیب یاھهربوت یتح ھک تسا ینادزد تماقا لحم ،رھش ترواجم رد اتسور نیا

 یاھاج رد ار دوخ اھنآ زا یخرب و درک ھطاحا ار ھلفاق ام نابھگن .دندزد یم ار اھپسا

 یاھهرھچ ھک یرفن شش هورگ ،بش ھمین زا سپ .دنشاب نادزد رظان ات دندرک ناھنپ یلاخ

 رد ام نابھگن ھک دندید اھنآ .دندمآ تقرس یارب ،دندوب هدناشوپ فیثک ھچراپ اب ار دوخ

 اھنآ .تسا هدیباوخ ناشرس ریز رد ناشحالس و هدیشک زارد ھبورخم هزاس کی لباقم

 یزادناریت نابھگن و دنتخادنا گنس اھنآ ھب نانیمطا یارب و دنا باوخ ھک دندرک روصت

 .دندرک رارف ناقراس و تشاد ھمادا تعاس مین دودح راک نیا .درک

 

 ربوتکا ٢١

 رد هداج .میدرک تکرح یلیام ١۵ تفاسم رد ناخ مظعا ھعلق تمس ھب باتفآ عولط زا سپ

 هاشردان ھلمح زا شیپ روشک نیا ھک میدینش .دوب کشخ الماک و تشاد رارق عیسو تشد کی

 .تسا هدش لدبم ھناریو ھب جیردت ھب نامز نآ زا .دوب اھاتسور زا رپ
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 لحم دیدش یدرس .دراد رارق ینزغ و راھدنق نیب رد ھک دنا یقطانم یلصا نانکاس اھیجلغ

 رد راھدنق یحاون رد و هدرک کرت ار دوخ ھقطنم ھک ھتخاس روبجم ار ریقف نانکاس ریخا

 .دننک یگدنز رحب حطس زا تف ٢٨٠٠ عافترا

 

 زا نارتخد .دننک نیمات تانیئزت اب ار نآ دنشوکیم ھک دنلابب ییابیز زا دنناوتیمن اھیجلغ

 دندنب یم کیک لثم و دنچیپ یم ار ناش یاھوم اما ،دنتسین ھبجحم رایسب یگلاس ٢٠ ات ٨

 ھکس کی اب )ییوم کیک ای( اھوسیگ زکرم .تسا نازیوآ وربا ریز یمک و یناشیپ یور ھک

 زا ناھگان ھک هام دننام ،دشخردیم ابیز رایسب هایس یوم رد ھک هدش نیئزت هرقن ای الط

 دنھدیم هزاجا نانز .تسا اھیجلغ نایم رد یگرکاب تمالع نیا .دنزیم نوریب هایس یاھربا

 نادرم .دوش نازیوآ ناش یاھوزاب ات یتح و اھشوگ یور ناش هدروخ چیپ یاھوسیگ ھک

 .دنراد یصخشم رایسب یاھیگژیو و دنا تماق دنلب

 

 نآ مدرم اما .دوب یھام زا رپ ھک تشاد کچوک هراوف کی و کاپ راوید ام هاگودرا

 .دنا ریقف رایسب یاھینارد

 

 ربوتکا ٢٢

 ،تشد کی زا روبع زا سپ .دروآ یزودس ھتپ مان ھب ییاتسور ھب ار ام یلیام ٣۵ ییامیپھار

 تسار لحاس رد نونکا هداج .دنکیم لصو لباک ھب ار ام ھک میتشذگ ار کچوک لتوک کی

 تشاچ .دوب هدش تشک ینغ ھنوگ ھب رھن لحاس ود رھ .دراد رارق کنرت مان ھب ابیز دور

 شیارب و درکیم رایت نان ھک مدید ار ییودنھ .میدیسر دنوخآ لیلخ مان ھب کچوک یهدکھد ھب

 رد نم ندید لاح نیع رد و فرح نیا ندینش زا وا .تسا فراعت کی ھک متفگ »مار مار«

 .دش ریحتم رایسب یناغفا سابل

 

 سپ مارتحا و تمرح :درک کرت ار ایند نیا شیپ لاس ٣۵ وا .تسا ییابیز یانب دنوخآ ربق

 :دوب هدش ھتشون شربق یور ریز ھبیتک .دراد ھمادا زین شتافو زا
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 و درک اھر ھشیمھ یارب ار نآ ،تسین ھنادواج ایند نیا ھک تسناد دمحمرون الم یتقو«

 ،تفگ و دیشک یھآ ؟مدیسرپ ار شگرم خیرات درخ زا نم .دش کیرات وا گرم اب نیمز

 .»یلاس نینچ

 

 ھب مدرم اما .دوب بوخ یاھیھام یواح بآ نزخم کی .دوب زورید زا رتدرس ام هاگودرا

 .دننکیم یریگولج اھنآ دیص زا یبھذم لیالد

 

 ربوتکا ٢٣

 نآ مدرم .دوب یکچوک رایسب یاتسور ھک دناسر کدلج ھب ار ام یلیام ٣۵ ییامیپھار کی

 نویناحور دروم رد ھک ھنوگ نآ ،دندیسوب ار ام یاھتسد و دندمآ .دندوب یندم و هراوق شوخ

 یبھذم ردپ ھک ییاج ،میتسھ دنھ نارفاسم اما ،میتسین دیس ام ھکنآ اب ،دنتفگ و دننکیم ناش

 اب غاد یھمشچ ھب فرشم عفترم یاھھوک ھتشر ،هدکھد ترواجم رد .تشاد تماقا ناش

 .میتفای لاحرس الماک ار دوخ و میدرک لسغ نآ رد ھک تسا اییز بآ

 

 ربوتکا ٢۴

 اما ،دوب عرز و تشک زا رپ نامریسم و میدرک تکرح کلاوید تمس ھب حبص ۶ تعاس

 رد نونکا ام .دوشیم لاسرا راھدنق ھب تادیلوت .تشاد دوجو نآ رد یمک رایسب تیعمج

 یارب دنھ زا ھمانزور یرادقم ھک میتسھ درالا ھیلاوش نویدم و میراد رارق یجلغ ھلیبق نایم

 ام ھب و دندرک راتفر ھناندمتم رایسب ام اب ھک میدرک تماقا ادخدک ھناخ رد ام .داتسرف نام

 و یملع مان ھب زیخلصاح یاھاتسور زا هداج رد .دوب هزمشوخ رایسب ھک دنداد یاھرانا

 .دنزادرپ یمن تموکح ھب یزیچ چیھ ھک میتشذگ زاوریت

 

 ربوتکا ٢۵



 280 

 ام ھب مود حبص ھک میشاب نام یامنھار رظتنم میدوب روبجم نوچ ،میدنام کلاوید رد ام

 .دراد دادتما قرش لامش تمس ھب ھک دراد رارق ابیز هوک ھماد رد اتسور نیا .تسویپ

 ھیھت هوک نیا ھنماد رد ماداب راورخ رازھ ود ھک تفگ نام یارب ناخودس ام یامنھار

 تسا یدنمتورث ھقطنم هوک رگید فرط .تسا یکتوھ و یخوت قطانم نیب زرم ھک دوشیم

 هداوناخ رازھ ۶ اھنآ .دننکیم یگدنز ،اھیجلغ نایم رد ھلیبق نیرتھب ،اھیکتوھ نآ رد ھک

 هاشردان طسوت ھک دوب راھدنق دیقف هاشداپ هاش نیسح هون ،دوب ام یامنھر ھک اھنآ سیئر و دنا

 .دوب بوخ یوخ و قلخ یاراد و فیرظ و ابیز ناوج ام یامنھر .دروخ تسکش

 

 ھب و دنکیم زیخلصاح ار نآ ھک دراد نایرج ناتسغرا مان ھب ابیز دور کتوھ ھقطنم رد

 .دزیریم بادنغرا

 

 ربوتکا ٢۶

 ناوریپ زا یکی اب اجنیارد .میدیسر یلیام ٢۵ ھلصاف رد ھعمج ھعلق مان ھب یگرزب هدکھد ھب

 نم سابل اریز .یدنھ ای متسھ یریمشک نم ایآ تشاد کش ھک مدش انشآ کنان ھباب ھکیس

 دعاقتم ار وا الماک یبھذم تاعوضوم دروم رد نم یوگتفگ اما .دوب اھنآتپ سابل ھیبش

 .متسین یمود ھلمج زا ھک درک

 

 ھک میدش نیدلا باھش ورملق دراو و میتشذگ یکچوک هوک زا هاگودرا نیرخآ کرت زا سپ

 رضاح لاح رد زین شنارسپ و دوب لقتسم ،دوب هدنز ھک ینامز ات وا .تسا اھیخوت سیئر

 ھقطنم زا روبع ضراوع ھنابلطواد ھک درکن لکشم راچد ار اھناوراک زگرھ وا .دنا نینچ

 تلادع و تیناسنا و دنھدیم رازآ ار نارفاسم وا دالوا ٢٢ اما .دندرکیم تخادرپ ار شا

 اھنآ ھک دنتساوخ ام زا و دنتشاد رارق دیدش سرت رد نارفاسم مامت .دنراذگیم اپ ریز ار

 اھنآ زا کی چیھ ھک دوب یدح ھب ام یامنھر ذوفن .میھد تاجن ناش نامکاح یراتفردب زا ار

 راضحا ار ام نیدلا باھش نارسپ زا یکی ناخ دمحم ناطلس اما ،دندزن تسد ام ناوراک ھب

 .درک
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 هایس شتروص .تشاد نت رب فیثک رایسب و ھنایم یاھسابل و دوب ھتسشن یگنس یوربور

 ھنوگ ھب ھک دادیم ناشن شنیگمشخ ھفایق و کچوک نامشچ .تشاد ھنایشحو تلاح و دوب

 نارس یاھھیصوت ھک تفگ ام ھب و دشن لیاق ام یارب یمارتحا چیھ وا .تسا دزد یعیبط

 یلاحشوخ رطاخ ھب و درکیمن تظفاحم ام زا شتسود ناخودس رگا ،تسا هدیاف یب راھدنق

 .میدرک در ھناندمتم ام اما .دھد ھیدھ ماش یارب ار یھبرف دنفسوگ ،تسا رضاح وا

 

 دنام یقاب تشپ رب یکچوک ھسیک اب ام ناوراک نایادگ زا یکی ،لحم نیا زا ام جورخ ماگنھ

 وا اما .دندوبر ار وا هدنژ یاھسابل ات دش ریگتسد ناخ دمحم ناطلس دارفا طسوت و

 دازآ ار وا نادزد ،دش ثعاب ھک میدناخرچ ار نام یاھپسا ام و درک کمک تساوخرد

 .دننک

 

 ربوتکا ٢٧

 لباک تموکح ریز کنرت تسار ھنارک رد یاتسور ھب ار ام یلیام ١۵ ییامیپھار کی

 تیامح ریز تمالس ھب ام اما ،دنا نارفاسم رظتنم ھک میدید ار یدایز نادزد هداج رد .دناسر

 .میتشذگ نام یامنھر

 

 .میدیسر یعیسو تشد ھب ،دندوب هدش تشک ینغ ھک اھھوک زا یکچوک ھنماد زا روبع زا سپ

 یلیام ٨ تفاسم ھب کنرت تسار تمس رد ار یمیدق رھش کی و خرس راغ کی ام رفسمھ

 انب سونایقد مان ھب یناتساب هاشداپ طسوت رھش نیا یانب ھک تفگ ام یارب .داد ناشن ام ھب

 باھش نادزد طسوت اریخا ھک دوریم راھدنق ھب هار نیرت هاتوک و میقتسم اجنآ زا .تسا هدش

 ٣٠٠ ھک یاھنآ رگم ،دورب هار نآ زا دناوتیمن یناوراک چیھ .تسا هدش ھتسب ھناخ نیدلا

 یاھھکس ،یگدنراب زا سپ یمیدق رھش رد ھک میدینش .دنک یھارمھ ار نآ راوس ۴٠٠ ای

 ندروآ یارب ام .تسا هدش ادیپ نایموب طسوت رگید شزرا اب یاھزیچ یرایسب و یناتساب

 .میدشن قفوم اما ،میدرک یدایز شالت اھنآ زا یکی
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 ناوختسا یرادقم و میتفر الاب یعفترم رایسب لحاس زا ،کنرت رتسب نتشاذگ رس تشپ زا سپ

 مامت و دندیگنج اھیجلغ اب هاشردان ھک میدینش قیقحت زا سپ .دوب هداتفا نیمز یور ھک میدید

 دوب ھتفرن نیب زا اھنآ رس .دندنارذگ ریشمش مد زا ار اھنآ رازھ هد و دنتخاس ریسا ار ناش

 .دندوب لماک زورما ات اھ مادنا زا یرایسب و

 

 ربوتکا ٢٨

 برغ رد .میدرک جک یلیام ١۶ ھلصاف رد کنرت مان ھب یهدکھد تمس ھب ار دوخ ریسم ام

 دوجو اھنآ رد یدایز یاھیھام ھک دراد دوجو ھمشچ راھچ ،هوک هدعاق ریز رد ،لحم

 .دنکیم باریس ار اھیجلغ روشک مامت ھک تسا کنرت دور ھمشچرس اجنیا .دراد

 

 رب هوالع نآ دمآرد ھک دوشیم ھتفگ .دنا یندم نامدرم و زیمت رایسب کنرت یاھھناخ

 .تسا ھیپور رازھ ١٢ ھنالاس ،یراوج

 

 یھقطنم ام تسار تمس رد و دروان مان ھب یکشخ هوک ،هداج یوس نآ ،ام پچ تمس رد

 رداص لباک ھب و تسا دایز رایسب تادیلوت .تخادنا ناتسودنھ دای ھب ارم ھک دوب ینغ و ابیز

 طاقن یرایسب رد و دوب هدش ادج ھناخدور زا ھک میدرک روبع یقیمع یاھرھن زا ام .دوشیم

 یربخ نزھار و دزد زا ،ناخ دمحم تسود روشک شخب نیا رد .تشاد دوجو یبآ بایسآ

 .دنوشیم تراغ بلغا نارفاسم ،لباک یلیام ١٢ ،رواشپ تمس ھب .تسین

 

 ربوتکا ٢٩

 فارطا و دنراد یگدنز هرازھ ھلیبق اتسور نیا رد .میدیسر یلیام ٢٨ ھلصاف رد غاب هرق ھب

 و اھهرازھ ،ناخ دمحم تسود تموکح زا شیپ .تسا ھتفرگ ارف یعیسو تشک ار نآ

   .دنا مارآ نونکا اما ،دندیگنج یم رگیدکی اب ھشیمھ ناش ھیاسمھ یاھنآغفا
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 ،برغ تمس رد .تشاد دوجو بآ دوبمک نآ رد ھک میدرک رفس ریاب تشد رد ار یدایز تدم

 الم ام رفسمھ .دنا نکاس نآ تشپ رد هرازھ ھلیبق ھک دشیم هدید هاک لگ مان ھب یفرب هوک

 ییامیپھار زور ١٢ اھنت و دراد رارق اھھوک نیا یوس نآ رد خلب رھش ھک تفگ ام یارب لالج

 .دراد ھلصاف

 

 ربوتکا ٣٠

 نآ برغ .دوب اھاتسور زا رپ ام هداج قرش .دروآ نینزغ ھب ار ام یلیام ٣٠ ییامیپھار

 بوطرم و درس یهرد کی رد ام و دش یریگولج رھش ھب نارفاسم دورو زا .دوب ریاب

 .میدرک فقوت

 

 رھش یاھھبارخ دراو سپس و میتشذگ ابیز بآ رپ ھناخدور زا هاگودرا ھب ندیسر زا شیپ

 تمس رد .دوب هدش تعارز نآ زا یدایز شخب ھک دوب یتشد زارف رب ام هداج .میدش میدق

 .دنکیم ییامندوخ لباک زا رود ھک دشیم هدید یفرب یاھھوک ھتشر کی قرش لامش

 

 ربوتکا ٣١

 تفای اھنآ رد یزیچ چیھ .دندرک شیتفت ار ام یاھنادمچ و دندمآ نینزغ کرمگ نارسفا

 ھیپور ۵٠ تایلام ،هریغو ھلایپ ،ابع ،هالک زا تداسح کیرحت اب اما .دشاب ھیلام لباق ھک دشن

 .میدوب نآ تخادرپ ھب فلکم ھک دنتساوخ

 

 ربمون ٢ و ١

 شوختسد و تسا یناتساب رھش .میدرب تذل رھش یسررب زا و میدرک فقوت ینزغ رد

 لاح رد .تسا هدوب لیام هد رھش تعسو ھتشذگ ناراگزور رد .تسا هدش یدایز تارییغت

 و عالضا یاراد و دناهدش ھتخاس مظنمان ھنوگ ھب اھراوید .تسا لیام کی طقف رضاح

 رایسب ھک دراد رازاب راھچ و هزاورد ھس .تسین قیمع قدنخ .دنا رباربان رایسب یایاوز
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 مامت رب گرا ای راصحالاب و دنا ھقبط ود اھھناخ .دناهدش هدناشوپ بوچ و ایروب اب و کزان

 .دوش رھش دراو ھحلسا اب درادن هزاجا یدرم چیھ .دھدیم نامرف رواجم یاھاتسور و رھش

 

 رثا رد اب کی :تسا تخس نآ یاھنآتسمز .تسا رحب حطس زا رتدنلب تف رازھ ۶ نینزغ

 هدش راصحنا یراوج راورخ رازھ ٣٠ ای رازھ ٢٠ اب رھش یاھ ھموح .دش ناریو فرب

 اھیناھول ناوراک .تسا ھیپور کل کی کرمگ ھنالاس دمآرد ھک تفگ نم ھب یرسفا .تسا

 .تسا نینزغ یارب دوس نیرتالاب

 

 ماداب اما .تسا هزم یب و هدرمژپ ،زیر رایسب روگنا .درادن بوخ یاھهویم امرس لیلد ھب

 .دراد مرن تسوپ و تسا بوخ نآ

 

 ریقف اھنآ .تسین بوخ ھجو چیھ ھب ناش یاھیگژیو ھک دنا اھکیجات ارثکا نینزغ نانکاس

 .دنراد رارق یزکراب نامکاح متس ریز و

 

 یگرزب قاتا ھب ار ام و میدش هدیسوپ و کچوک نادیم دراو دنلب هزاورد ود زا نتشذگ زا سپ

 رطعم بوچ زا قاتا یاھرد دوریم نامگ .تسا هدیمرآ اج نآ رد ناطلس دسج ھک دناسر

 تانموس مان ھب اھودنھ دبعم زا مالسا جورم ناطلس ار اھنآ .دنیوگیم لدنص نآ ھب ھک دشاب

 هدش هدیشوپ رمرم گنس اب هاگمارآ .دراذگب دوخ ربق رانک رد ات دروآ نینزغ ھب دنھ رد

 ربق یور یدایز یفوک و یبرع یاھھبیتک .تسا ھناھد ۶ نآ یانھپ و ١٢ نآ یازارد .تسا

 ۴٢١( ناطلس تشذگرد یانثتسا ھب ،منک لقن ای مناوخب ار اھنآ متسناوتن نم ھک دراد دوجو

 .تسا هدش ھکت ھکت یمشیربا نابیاس و تسا هدیسوپ ھمھ فقس یاھریت .)م ١٠٣٠ قباطم ق

 

 کاخ اب ار ناودنھ گرزب یاھتب ،دنھ ھب مالسا نید هدننکیفرعم ھک دیوگیم تایاور

 ھمادا ناکم نآ رد ار دوخ ھنابصعتم تایلمع ،دیسر تانموس دبعم ھب وا یتقو .درک ناسکی

 اب وا .داتفا ھتخانشان و رود ھقطنم رد و درک زاورپ نامسآ ھب اھتب زا یکی لاب اما .داد
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 رد بش .درک فسات زاربا تدش ھب ھک دنک ادیپ ار نآ تسناوتن اما ،تشگ نآ لابند راکتشپ

 دومحم ناطلس ربق ھب ار نآ و دریگیم ار تب لاب نانموم زا یکی ھک دنتفگ وا ھب باوخ

 .دناسریم

 

 یناماسبان زا و دنروخ یم نآ زا ناضیرم ھک دناهدرک رفح یکچوک خاروس ربق یاپ رد

 نازیوآ ازجم لکش ھب دولآلگ ھشوخ ھس قاتا هزاورد قات یور .دنباییم دوبھب دوخ یاھ

 دنلب رانم ود ربق و رھش نیب .دوشیم بوسحم هزجعم نایموب طسوت اھنآ یراگدنام .دندوب

 و تسا قرش تمس ھب اھنآ زا یکی .دناهدش زیت کون و هدیشارت ییابیز ھب ھک دراد رارق

 .برغ تمس ھب یرگید

 

 رایسب ،هدرک دیدزاب مالسا نید جورم دومحم ناطلس هربقم زا ھک یدرم ھب ھنیطنطسق مدرم

 یاھھناشن ھک دنسرپیم وا تقادص شیامزآ یارب لاح نیع رد اما .دنراذگیم مارتحا

 خساپ ،تسا نآ یھمجرت ھک یسراپ یاھھیآ رد وا یتقو و تسیچ نینزغ رھش فورعم

 :دوشیم بوسحم یعقاو ناملسم کی و دریگیم رارق تمرح دروم ،دھدیم شخب تعانق

 

 هاشداپ هزاورد ،لوا :دسانش یم ار نآ شوھ اب درم طقف ھک دراد ھناشن راھچ نینزغ رھش«

 ھک رانم فقس قات ،مود .تسا نازیوآ نآ هرانک زا روگنا ھشوخ لکش ھب زیچ ھس ھک ینید

 .دراد رارق عماج دجسم رد ھک بآ یگنس ضوح ،موس .تسا دیشروخ ھب ور فرط رھ زا

 .»تسا )ھکم ای( ھلبق ھب ور اما ،تسا جک نآ قات ھچرگ ھک بابرا دجسم ،مراھچ

 

 باریس ییابیز رھن ار نآ یاپ ھک دراد دوجو یمیدق و کچوک دحسم کی ،ربق کیدزن

 ھب و هدروخ شرب یلاع لکش ھب نآ .دوشیم ریزارس نیرمرم ریش ناھد زا ھک دنکیم

 .تسا هدش یحارط ییابیز لکش

 

 ربمون ٣
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 سپس .میتشذگ ناھدریش مان ھب یهرد زا و میداتفا هار ھب نینزغ زا دیشروخ عولط زا شیپ

 تسار تسد رد .میدید ایسآ تفھ روشک زا ییابیز هرظنم و میتفر الاب کچوک لتوک کی زا

  .دوب هزبس زا هدیشوپ عرازم ام پچ تمس رد و ریاب یاھهرخص ام

 

 کی اب هارمھ ،دوب هدش هداتسرف لباک رد ام رفن طسوت ھک میدروخرب یدصاق اب نام هار رد

 .گنیلریتس یاقآ زا یھمان و ھمانزور ھتسب

 

 .دوب یلیام ٢٠ ھلصاف رد ھیکت مان ھب یاتسور رد ام هاگودرا

 

 ربمون ۴

 تفاثک و لگ زا رپ و ھنکس زا یلاخ اتسور .میدیسر یلیام ٣٠ ھلصاف رد دمحمریش ھعلق ھب

 .دوب

٣۶۵ 

 ،میدرکیم روصت یتخس ھب ھک میدش هریخ فرب زا هدیشوپ یاھھوک ھب هداج پچ تمس رد

 نایرج لباک تمس ھب ھک میتشذگ رگول یایرد مان ھب ییادص و رس رپ رھن زا .دشاب درس

 .تشاد رارق بآیب و عیسو تشد رد زور مامت ام هداج .تشاد

 

 ربمون ۵

 ینغ و ابیز ھقطنم ھک میتفر الاب کچوک لتوک کی زا و میدرک رفس هرد کی قیرط زا

 دراد دادتما ،دنکیم راک مشچ ات ھک دھدیم نامرف عفترم هوک کی ار نآ .دش نایامن نادیم

 .دنسانش یم شا هزمشوخ یاھهویم یابیز یاھغاب اب ار نآ .درذگیم نمادھوک ھقطنم زا و

 هار رد .دیاتسیم شبوخ یاھغاب و کاخ یزیخلصاح رطاخ ھب ار هرد نیا رباب روتارپما

 ات دنتساوخ ام زا و دمآ ام لابقتسا ھب باون ھک ییاج ،میتشذگ بضغریم ھعلق کیدزن زا

 رصع .میھدن تسد زا ار زور کی ات میدرک عانتما ھناندمتم ام .مینک فقوت اجنیا رد بش

 .میدیسر لیام ٢٨ تفاسم یط اب لباک روھشم رھش ھب
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 یاقآ زا ھک میدش لاحشوخ رایسب روھشم رگشدرگ ،نسیم یاقآ ندید زا ماش نان ماگنھ

 ماجنا لباک رد اھیرتخاب ھلسلس دروم رد یبیجع تافاشتکا وا .میدوب هدینش هدھشم رد لینکم

 ھلصاف رد مارگب یناتساب و هدش ناریو رھش زا ار ینانوی یمیدق ھکس نیدنچ و تسا هداد

 ات نم ھک تسا یبوخ رعاش و دنمدرخ ،ناوج وا .دراد رایتخا رد لباک لامش رد هزور ود

 .ما هدید لاح ھب

 

 ربمون ٢٠ ات ۶

 ینالوط تدم یارب ھک میتفر ماش نان یارب ناخ دمحم تسود رادرس اب و میدنام لباک رد ام

 اب وا راتفر یگنوگچ و ناسارخ ورملق رد ازریم سابع تفرشیپ زا وا .درک تبحص ام اب

 لاحشوخ رایسب ھک میداد وا ھب شخب تیاضر رایسب یاھخساپ ام .دش ایوج بولغم مدرم

 ھنوگچ نازابرس ھک میھدب ناشن وا ھب و مینک فقوت لباک رد وا اب ھک تساوخ ام زا وا .دش

 ،تفگ دنسپان نانخس زدنق سیئر گیب دارم ریم دروم رد وا .دنشوپب سابل و دننک نیرمت

 .دنوشیم ھجاوم لکشم اب گیبدارم روشک رد اھسیلگنا هژیو ھب و ییاپورا نارفاسم اریز

 ؟درکن ریخست ار گیبدارم روشک و دادن لیکشت یشترا ارچ ھک دیسرپ وا زا دراریج یاقآ

 حیضوت ار دوخ ریخات لیلد ،دنشاب اھنت یتقو اما .تسا راک نیا قاتشم ھک داد خساپ رادرس

 لباک ھب ،تسا ھیسور تسود ھک ازریم سابع هاگرھ ،دیسرپ دراریج یاقآ زا وا .دھدیم

 یتصرف رگا ،داد خساپ دراریج یاقآ ؟درک دھاوخ ھچ دنھ رد سیلگنا تموکح ،دروایب موجھ

 .تفگ دھاوخ وا ھب ،دنیبب ییاھنت ھب ار رادرس ھک درک ادیپ
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 رواشپ ھب لباک زا – مشش لصف
 

 ربمون ٢١

 یاسور اب ھک ناخرابج باون دارفا یتسرپرس ریز و میدرک کرت ار لباک تشاچ زا سپ

 یمیقتسم هداج دادتما رد ام ریسم .میدیسر یکچوک لتوک ھب رھش زا ،دندوب انشآ اتسور رھ

 .دوب هدش ھتخاس هاشرومیت تنطلس نامز رد ھک دوب

 

 یلیام ١٢ ھلصاف رد ،کاختب ھب هدیسوپ لپ کی یور زا ،رگول ھناخدور زا روبع زا سپ

 .دوب هدش هدوزفا بآ قمع رب دابآدعس و دابآ خیش یاھرھن یناھگان یقالت رثا رب .میدیسر

 .دنسریم رظن ھب ینغ رایسب ھک دوشیم هدرب عرازم ھب بآ دایز رادقم

 

 شندوب دومع لیلد ھب و تسا هدنگ بیرغ هوک رب فرشم ھک تسا یکچوک ھعلق کاختب اما

 ،قرش لامش تمس ھب یلیام کی هدودحم نامھ رد .دھدیمن یاج دوخ رد ار فرب زگرھ

 .دوشیم بوسحم هزجعم کی ناییاتسور رظن زا ھک دنامیم یقاب تسگا هام نایاپ ات فرب

 

 ربمون ٢٢

 تمس رد .دراد رارق ابیز و ینغ یهرد رد ھک دناسر نیزیت ھب ار ام یلیام ٢٨ ییامیپھار

 ھمھ .دوب نوفدم فرب ریز ھک میتشاد ھچکرخ هوک زا ییابیز هرظنم ،اتسور قرش بونج

 ،لباک ھب و دننکیم دیلوت )ھتسخ یعون( هزوغلج ھک هدش هدیشوپ یناتخرد طسوت هرتسگ نیا

 هدافتسا تاریمعت یارب مھ و تخوس یارب نآ بوچ .دوشیم رداص هریغو تارھ ،راھدنق

 نانکاس .دزاسیم روراب ار هرد مامت ھک دراد نایرج ییابیز رھن ،اتسور برد رد .دوشیم

 .تسا فیثک ناش یاھھناخ و کدنا نآ
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 ھک تفای ھمادا یقیمع یاھلادوگ نایم زا گیر ھتخوس لتوک ای ھندرگ تمس ھب ام هار

 تایاور ھک میدمآ دورف لالز بآ ھمشچ ھب سپس .دندوب هدش تشک یبوخ ھب اھنآ زا یرایسب

 ھتخوس مان ھب ھناقشاع هرد دراو نیا زا سپ .دوشیم کشخ رابکی لاس ھس رھ ،دیوگیم

 دوجو گنرزبس هرخص کی نآ رد .دوب توارت اب و عوبطم رایسب اوھ نآ رد ھک میدش رانچ

 ندید ابیز و زاب قات کی زا دوخ پچ تسد رد .میدوب هدیدن دوخ رفس رد زگرھ ھک تشاد

 هرد نیا .دوب هوک یالاب کیدزن رد نیا .میتسناد یم یعیبط یواکجنک کی ار نآ ھک میدرک

 .دوشیم یرایبآ لاناک کی طسوت و دراد دادتما لیام راھچ دودح

 

 ربمون ٢٣

 ھناھد رد ینالوط تدم یارب و میداد ھمادا ،رترود لیام ١٠ ،کلدگج ھب ار دوخ ریسم ام

 دایز لامتحا ھب .دوب خرس گر اب و هایس گنس گنر .میدرک رفس هدش یدنب ھقبط هرد کی

 ،الط ،تازلف زا راشرس ناتسناغفا روشک لک ھک تفگ ام یامنھر .تسا زلف نداعم یواح

 .دناهدش ھتخانش رتمک اھنآ اما ،تسا هریغو سم ،هرقن

 

 یضعب رد و دوب نوفدم فرب ریز ھک میدرک عورش دنلب رایسب لتوک کی زا نتفرالاب ھب لاح

 یتخس ھب و میتفر هار یدایز تدم ،کانتشحو عافترا لیلد ھب .دوب اھپسا یوناز ات اھاج

 ٣٠ ،درک هاگن جنسامد ھب لتوک یاھتنا رد دراریج یاقآ ھک ینامز .میشکب سفن میتسناوتیم

 ھس پچ لحاس رد .میدیسر کشخ رھن هزیرگنس رتسب ھب ندمآ دورف زا سپ .دوب ھجرد

 ییابیز رھاظ اھنآ ناوناب .دوب هدش لاغشا نادرگرس یاھناغفا طسوت ھک میدید هایس رداچ

 ناش یاھوم .دندوب هدش بارخ کاخ و درگ و امرس رثا رد دیسریم رظن ھب ھک دنتشاد

 دنمونت اما ،دنتسین هراوق شوخ ناش نادرم .دوب هدروخ چیپ یبیجع ھنوگ ھب و زیمت یلیخ

 ات ناش یاھراولش و هدز نوریب ھطقن کی ات ھک دنراذگیم رس رب یگرزب هالک اھنآ .دنا

 رایسب فرب رد اھنآ ھنھرب یاھھچب ندید زا ام .تسا نھپ وناز یالاب ات و گنت اپ چم

 ھس ریز یتح و امرس لمحت یارب ناشردام و ردپ ار اھنآ ھک دنتفگ ام ھب .میدش هدزتفگش

 و ریش اب و دننکیم ھیذغت ار دنفسوگ گرزب یاھھلگ اھنآ .دنھدیم لسغ فرب رد لاس
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 دنفسوگ یوم زا یاھوتپ زا و تسا نییاپ رایسب اھنآ ھمیخ .دننکیم یگدنز اھنآ تشوگ

 .دنوشیم ھتسب گرزب یاھ نزوس اب ھکلب ،دنوشیمن ھتخود اھنآ .تسا هدش ھتخاس

 

 .دناهدش ناریو ھمھ اھھناخ .تسا مدرم دقاف نونکا ھک دوب گرزب یاتسور کی البق ام نیمز

 .دنتشاذگ ام رایتخا رد ندرک مرگ یارب یدایز کشخ بوچ ھناتخبشوخ اما

 

 ربمون ٢۴

 درس داب و دوب دولآ ھم حبص .میتشذگ یکچوک یگیر هوک یور زا باتفآ عولط زا شیپ

 .میدوب هدرک یط لباک ھب دوخ ریخا رفس رد ھک میدش یهداج نامھ دراو لاح .دیزویم

 

 الاب لتوک ھلق ات و تشاد رارق یکوچ یمیک مان ھب کشخ رھن کی رتسب دادتما رد ام ریسم

 یظفاحادخ شکودنھ گرزب یاھھوک ھتشر اب و میدنادرگرب ار نام یاھپسا اجنیا رد .میتفر

 دیفس هوک ام تسار تمس رد .دیسریم رظن ھب فرب زا هدیشوپ تخاونکی ھنوگ ھب ھک میدرک

 ھب ھک تسا روھشم شا هزم شوخ یاھرانا هژیو ھب و اھهویم رطاخ ھب ھک دوب هوکدیفس ای

 یتخس ھب اما .دراد فرب لاس مامت رد هوک ھک تفگ نام یامنھر .دوشیم رداص دنھ

 ھک ییاج ،مینک ھسیاقم شکودنھ عافترا اب ار نآ عافترا یتقو ،مینک رواب ار نآ میناوتیم

 انب .تسا هدش هدید ربمتپس هام رد فرب زا یکچوک رایسب یاھھکت ،تفگ ام ھب نسیم یاقآ

 .دراد عافترا رحب زا تف رازھ ١۶ دودح هوکدیفس ،ام روصت رب

 

 نازرواشک .دندوب هدش تشک امومع ھک میداد ھمادا رفس ھب یگنت و قیمع یاھهرد رد ام

 یتقو و دنوریم یرتمرگ یاھناکم ھب یراوج تشک اب و دننزیم مخش ناتسمز زا شیپ

 ،شکودنھ یکیدزن رد .تسا هدامآ ناش تعارز تامحز و دندرگیم زاب ،دش مامت فرب

 ندیتفا زا شیپ اھنآ اجنیا رد .دننکیم زاغآ فرب ندش بآ اب ار دوخ تشک هرازھ مدرم

 .دننکیم عورش فرب
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 اب و دوب ٨ نآ یانھپ و درای ٢٠٠ نآ یزارد ھک میتشذگ لپ یکیدزن رد باخرس دور زا

 و تسا هدش ھتخاس ناخ نادرم یلع طسوت انب نیا .دراد قات کی طقف و هدش ھیوقت گنس

 ار نآ یانب خیرات ،تسا هدش کح لپ رانک هرخص زا یھایس گنس یور رب ھک ریز ھبیتک

 :دھدیم ناشن ام ھب

 

 نآ یانب خیرات درخ زا .دوب ناخ نادرم یلع لپ نیا راذگداینب ،لداع ناھج هاش نامز رد«

 .»تسا ناخ نادرم یلع ،لپ هدنزاس :داد خساپ ،مدیسرپ ار

 

 قیرط زا یکی .دنکیم میسقت ھناخدور ود ھب ار نآ ھک تسا هوکدیفس بآ نیا ھمشچرس

 یرگید .دنیوگیم هرب ار نآ و دنکیم بآریس ار جنرب عرازم ،دوریم رواشپ ھب اھھوک

 ھتنورد کیدزن ھناخدور ھس ھب لپ نیا برغ لامش یلیام ٣٠ رد ھک دراد مان باخرس

 طسوت اھھوک قیرط زا اھنآ زا هاگرذگ کی و دنیآیم نامغل ھقطنم زا نآ رھن ود .ددنویپیم

 یموس و تسا هدوب ناتساب ناراگزور رد روھشم قشاع ھک هدش هدنک داھرف مان ھب یدرم

 دور رتسب رد و دنوریم دابآ لالج ھب دور راھچ نیا .درذگیم لباک زا ھک تسا رگول دور

 .دنزیریم دنس

 

 نیا .میدرک فقوت ییاتسور کی کچوک ھناخ رد و میدیسر یلیام ٢۴ تفاسم رد کمدنگ ھب

 .دنراد یدب قالخا مدرم .دراد هوکدیفس زا ییابیز هرظنم و دراد رارق ینغ یھطقن رد ناکم

 ناھگان و دش اوعد وکابنت ھتوت کی رس رب اتسور زا یصخش و ام یاھھقردب زا یکی نیب

 و گنفت اب ھیاسمھ یاھاتسور مدرم .تساوخ کمک و تفر ماب تشپ ھب ینز .تفرگ جوا

 ار شروش ام ھمدخ تلاخد اما .دندوب یزیرنوخ قاتشم و دندیود تسد رد رجنخ و ریشمش

  .دناشنورف

 

 ربمون ٢۵
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 تفای روفو ھب غاب رد سگرن .درک هزات ار ام دید ھک میتشذگ ھلمین یابیز غاب زا هداج رد

 یوگیسراپ نارعاش .تسا ینتشاد تسود مشچ لثم و هدوب زاب و درز لگ زکرم .دشیم

 منھذ رد ناھگان یسراپ تیب کی .دناهدرک ھیبشت لگ نیا ھب ار مشچ زین هریغو یماج ،ظفاح

 :دنک دییات ار قوف حیضوت ات درک روطخ

 

 .»دندش ساسحا یب وت یابیز نامشچ هاگن اب ،تشد رد وھآ و غاب رد سگرن«

 

 هزیرگنس و عیرس ھناخدور لحاس ھب و میتشذگ یرایسب کشخ یگنس یاھھوک و اھلادوگ زا

 کچوک رھش ھب دورو رد و میتفرگ رس زا ار دوخ رفس .میدروخ ھناحبص اجنیا رد .میدیسر

 بش ھک تساوخ ام زا اھراب وا .میدش توعد ناخ نامثع دمحم مان ھب یسیئر طسوت غابالاب

 رد گنتات مان ھب شیوخ باون ھعلق ھب و میدرک در ھناندمتم ام .میروخب ماش وا اب و مینامب

 .میدیسر یلیام ٢٠ ھلصاف

 

 ربمون ٢۶

 گنتات رد نھک یاھراگدای ای اھھپوتسا یسررب و یمور یناتساب یاھھکس یوجتسج رد

 رایسب ام .دراد دادتما رنک و نامغل تمس ھب ھک دراد رارق رواجم هوک هدعاق رد ھک میدنام

 ینارگن اب دراریج یاقآ اریز ،مینک زاب ار اھنآ دنمشزرا یایاقب میتسناوتن ھک میدوب فساتم

 .درکیم ییامیپھار دنھ تمس ھب

 

 هدرک یزاسزاب ار نآ یدایز ھنیزھ اب ھک تسا هدش یرادیرخ باون طسوت اریخا ھعلق نیا

 زین ابیز کچوک غاب ود و تسا رکشین و جنرب ،وج ،مدنگ لماش روشک تادیلوت .تسا

 ربخیب رنھ زا ھقطنم نیا مدرم .تسا هدناشن فلتخم یاھهویم ناتخرد نآ رد ھک تسا ھتخاس

 یدنھ کی .دنزاسیم بارخ رگ ای رکش اھنت و دنزاسب دنق ای بوخ رکش دنناوتیمن اھنآ .دنا

 ناتسناغفا رد زیخلصاح ھقطنم ھک دابآ لالج رکشین لک راصحنا اب دناوتیم یتحار ھب

 ار وا دناوتیم قطانم ریاس و ناتسکرت ھب رکش لاسرا .دروآ تسد ھب یدایز تورث ،تسا
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 یسراپ یرخآ نابز  اما .دنا اھکیجات و اھناغفا اتسور مدرم .دزاس یدایز تورث کلام

 .تسا

 

 رارق جنرک مان ھب یفرب هوک یوس نآ ،میراد نآ زا یمک تعالطا ام ھک شوپ هایس روشک

 تراجت یارب ،دننادیم ار ناش نابز ھک یاھناغفا .اتسور نیا زا لیام ۶٠ ھلصاف رد ،دراد

 یدنلب هوک ھنماد ریز رد اھنآ .دننکیم ھلماعم ھمین ای ھچمین مدرم اب و دنوریم اجنآ ھب

 زاجم یدرم چیھ .تسا هدش لاغشا یعقاو شوپ هایس رفاک طسوت نآ ھلق ھک دننکیم یگدنز

 ھلمح اھنآ یاھاتسور ھب ناناملسم .دنھ نایادگ یانثتسا ھب ،تسین هوک زا نتفر الاب ھب

 ۵٠ نآ نیرتمک و ھیپور ٢٠٠ هدرب کی تمیق نیرتالاب .دنروآیم یدایز ناگدرب و دننکیم

 یلوا ھک میدینش اما .تسا هرازھ و شوپ هایس ناگدرب زا رپ ناتسناغفا رسارس .تسا ھیپور

 .دنوشیم ھتخورف یمود زا رتالاب تمیق ھب و دنا تادوجوم نیرتابیز

 

 ربمون ٢٧

 رایسب هداج .میدیسر یلیام ١۵ تفاسم رد ،دابآ لالج ھب و میدرک کرت ار گنتات حبص

 .دندوب هدش ھطاحا ابیز یاھلاناک طسوت ھک دندشیم رھاظ یزبسرس یاھ هدکھد ،دوب ریذپلد

 .میدرکن روبع تعارز نودب ای کشخ نیمز مدق کی زا یتح ،میدیسرن دوخ لحم ھب یتقو ات

 .دندیسریم رظن ھب ناتسناغفا قطانم ریاس نازرواشک زا رت دنمتورث و رت تحار نازرواشک

 زا ھک میتشذگ دنت رھن ود زا ام .دناهدش ھتخاس ھقبط ھس ای ھقبط ود ،یدنھ کبس ھب اھھناخ

 یور رب ناگدنرپ ھچھچ و بآ رشرش یادص .دنتشاد نایرج هداج رد هزیرگنس رتسب یور

 .دوب نم لثم ھتسخ یرفاسم بلق یارب یشخب تذل یمرگرس ،ورس زبسرس و دنلب ناتخرد

 

 یاھبآ زا یددعتم یاھ هراوف ،میتشذگ نآ زا هار رد ھک یگرزب یابیز یاتسور روپناطلس

 .دراد هزم شوخ و رولب

 

 ربمون ٣٠ ات ٢٨
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 نآ قرش رد .تسا رواشپ و لباک نیب رد یدنمتورث ھقطنم ھک میدرک فقوت دابآ لالج رد

 رارق لیام ٨٠ تفاسم ھب باخرس دور نآ برغ رد و لیام ١٠٠ تفاسم ھب ھکد یاتسور

 روھشم شا یلاع جنرب رطاخ ھب ھک تسا یلیام ۵٠ ھلصاف رد رنک نآ یلامش زرم .دراد

 ھب ،دنھ ھیبش نآ میلقا .دراد رارق یلیام ۵٠ ھلصاف رد یراونش نآ یبونج دحرس ؛تسا

 و یسراپ رب هوالع اھنآ .دنا دنھ مدرم ناگداون زا رتشیب نآ نانکاس .تسا ناتسبات یانثتسا

 مکاح .درادن یدایز ییابیز اھنآ یاھیگژیو .دننکیم تبحص زین یناتسودنھ نابز ھب یناغفا

 سیسخ یلخاد روما رد وا .تسا یزکراب یاسور یومع رسپ ناخ نامز دمحم باون ھقطنم

 دننام دابآ لالج تادیلوت .دننادیم ھناوید ھمین ار وا مدرم و تسا لاربیل نآریغرد اما ،تسا

 یکم و راوج ،وج ،مدنگ .دوشیم رداص هریغو تارھ ،راھدنق ،لباک ھب جنرب .تسا دنھ

 نوچ ،تسین بوخ رکش ،لاح نیا اب .دوشیم دیلوت دایز رادقم ھب رکشین و تسا ناوارف

 هدش لاغشا فلتخم ناناگرزاب طسوت ،تسا میقتسم طخ کی ھک رازاب .دنتسین رھام نایموب

 یاھراوید لخاد یاھھناخ .دنوشیم ھتخورف ییالاب تمیق ھب و دنیآیم لباک زا اھهویم .تسا

 .تسا ناوارف بوچ .دناهدش ھتخاس ماخ تشخ و لگ زا ییابیز ھب اھنآ .دنا ھقبط ود رھش

 رارما یارب فلتخم نارس طسوت کل جنپ .تسا ھیپور کل ٩ دابآ لالج ھقطنم ھنالاس دمآرد

 ٢٠٠ و راوس ١٠٠٠ ھک ددرگیم باون ھنازخ دراو کل راھچ و دوشیم یروآعمج شاعم

 .دراد هدایپ

 

  .دنا یقرش دنھ ینپمک نایرارف ناتسناغفا رسارس رد اھ یچپوت

 

 شدوخ لوق ھب ای شوپ هایس روشک ھب اریخا و دمآیم دراریج یاقآ ندید ھب بلغا ھک یتفم

 یارب قوف ھلیبق زا ار ریز قیقد رایسب اما رصتخم حرش ینابرھم اب ،دوب هدرک رفس رافک

 زا روبع زا سپ .تفر یارسھغچ ھب اجنآ زا و رنک ھب دابآ لالج زا وا :درک ھیارا ام

 هایس ھک دیسر رتاک مان ھب یاتسور ھب موس زور ،لگاو و ژناماد ،رون هرد مان ھب یاھهرد

 یاھراکھش زا و دندمآ وا ندید ھب ،دمانیم ییابیز نایاقآ ار اھنآ وا ھک یمدرم .دندوب اھشوپ

 .دوشیم ھتخانش یتخس ھب اھشوپ هایس روشک رد ناویح نیا اریز ،دندش هدزتفگش وا پسا
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 بارش اھنآ .تسا نازیوآ ناش یاھ ھناش ات ناش یاھوم و تسا زب تسوپ زا اھنآ سابل

 یم یکوچ/یلدنص یور طقف ھکلب ،دننیشن یمن نیمز یور زگرھ و دنشونیم بآ لثم ار

 ،بھذم رظن زا .دنشاب گرزب ردنکسا ناگداون زا دیاش اھنآ ھک دھدیم ناشن نیا .دننیشن

 ویداھم ای کوراب مان ھب ار اھنآ و دناهدش ھتخاس بوچ ای گنس زا ھک دنتسرپ یم ار یاھتب

 دوخ ندرگ رود اھفدص اب ینامسیر و دنزیوآیم دوخ شوگ رد ینھآ ھقلح اھنآ .دنمان یم

 دنھ رد شوپ خرس یاھادگ ای ودنھ یاھیگوج مسر ھیبش نیا ھک دسریم رظن ھب .دندنب یم

 دیع زور رد ناناملسم ھک ھنوگ نآ ،دننکیم ینابرق ار واگ دوخ تالیطعت رد اھنآ .تسا

 تشگنا اب اھنآ ؟تساجک رد ادخ ھک دسرپب اھنآ زا یھبیرغ رگا .دنھدیم ماجنا یحضا

 یزاس دونشخ یارب ار یناملسم ھملک اھنآ .دننکیم هراشا ھکم ای برغ تمس ھب ناش

 ناش نید ھکنیا هاتوک .دننکیم فارتعا ندوب رفاک ھب لاح نیع رد و دنناوخیم ناناملسم

 ودنھ لیابق یخرب ھک ھنوگ نآ ،دننکیمن جاودزا دوخ براقا اب زگرھ اھنآ .تسین مولعم

 رب باجح یب ار دوخ نانز .تسا درف ھب رصحنم رایسب یسورع تافیرشت .دنھدیم ماجنا

 یتفم لوق ھب( دنرپ یم اھنآبایخ رد و دنود یم ،دنصقر یم ،دنروآیم دوخ یاھھناش یور

 یادص و رس و دنزاونیم ھلوت و لبط ھک نانز و نادرم هوبنا اب یھارمھ رد )»رخرن لثم«

 ،دنکیم ندیرپ یارب شالت رثکا دح داماد ھک دننیبب یتقو رتخد نیدلاو .دنزادنایم هار یگرزب

 کی .تسا شرسمھ یارب رتشیب قشع ھجیتن ھک دننکیم رکف اریز ،دنوشیم دنسرخ رایسب

 لھچ و دنتسرف یم اجنآ ھب نامیاز زا شیپ ار رادراب نانز و دننکیم اپرب یمومع لحم

 روبع قاتا رانک زا ای دوش قاتا دراو درادن هزاجا یدرم چیھ .دنرادیم ھگن اجنآ رد زور

 هایس مدرم هزانج عیشت .تسا جیار نایدوھی نایم رد مسر نیا نم رواب ھب .نانز رگم ،دنک

 ،دنناوخیم زاوآ ،دنبای یم روضح ناناوج دسج رود ھب .دوشیم رازگرب یداش اب شوپ

 گرزب ھبعج رد اھمدآ ھناش یور ھتسشان ار نآ .دنزاونیم لبط رب و دنصقر یم ،دنرپیم

 دننکیم ینابرق ار یواگ اھنآ .دنراذگیم باتفآ رون ریز رد و دنربیم عفترم هوک یالاب ھب

 زور ۶٠ زا سپ .دندرگیم رب ھناخ ھب و دننکیمن ھیرگ الصا .دنھدیم مسارم نامداخ ھب و

 یالاب ھب یھورگ اب هداوناخ نانز ،دوشیم هدروخ ناگدنرپ طسوت ای دوشیم هدیسوپ دسج ھک

 ھب و دنروآیم ھناخ ھب رابیوج رد نتسش زا سپ و دنریگیم ار اھناوختسا و دنوریم هوک
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 و دنیآیم نادرم نآ زا سپ .دننکیم یراوگوس یھاتوک تدم یارب و دننیشن یم نآ رود

 رد ار اھناوختسا .دنناسر یم ،تسا هدش هدنک نیمز رد ھک یگرزب راغ ھب ار اھناوختسا

  .»تسا امش تشھب نیا« :دنیوگیم و دننکیم اھناوختسا ھب ور و دنزادنایم نآ

 

 هژاو زا اھنآ .تسا هدش ھتخیمآ یناغفا و یسراپ ،یناتسودنھ اب اھشوپ هایس نابز

 اھنآ .تسا رسمھ یانعم ھب تیرکسناس ای یدنھ نابز رد ھک دننکیم هدافتسا »یرتسیا«

 »بوخ« هژاو زا نینچمھ اھنآ .تسا ندروآ یانعم ھب یناغفا رد ھک »یروار« ،دنیوگیم

 روصت نینچ شوپ هایس مدرم یگنج تالآ زا .تسا بوخ یسراپ رد ھک دننکیم هدافتسا

 و دننکیم هدافتسا هزین زا اھنآ .دنا ھتفرگ لکش ینودقم نازابرس زا سپ اھنآ ھک دوشیم

 تشپ رب ار اھرپس و دندنبیم دوخ رمک رود ھب ار اھریشمش اھنآ .دنا یبوخ نارادنامک

 دننام و دنریگیم زاگ ار دوخ نادند ،دنگنجیم دایز یرگیشحو اب اھنآ .دننکیم لمح دوخ

 ھتخاس توت تخرد گرب زا ھک دننکیم یراذگ جات اھھتسدلگ اب ار ناگدنرب .دنرغیم ریش

  .دناهدش

 

 یلاح رد ،دننکیم هرادا ار ھناخ زا نوریب یاھراک مامت ،دنراد هداعلاقوف ییابیز ھک نانز

 اذغ اھ ھچب ھب دوخ شوغآ رد و دننامیم ھناخ رد اھنآ لکش شوخ و دنمونت نارھوش ھک

 یلغش چیھ نادرم .دنا شاعم لابند ھب و دننکیم ینز ھناچ شاعم رارما رد نانز .دنھدیم

 مدنگ ،جنرب عرز و تشک رد نانز تامحز .یھاگھگ یاھگنج زج ھب ،دننکیمن لابند ار

 تسرد بوخ بارش بوغرم روگنا زا .تسا ناوارف اھهویم .دھدیم بوخ لصاح وج و

 ،دنروخیم ار یناویح رھ تشوگ .دننکیم هدافتسا زوبرت تبرش زا رکش یاج ھب و دننکیم

 .لاغش و گس یانثتسا ھب

 

 وا ناناملسم دننام زگرھ اھشوپ هایس ،دوش انز بکترم یسک رتخد ای نز اب یھبیرغ رگا

 .دننکیم تازاجم ھیپور ١٣ ای ١٢ یزیچان غلبم اب ھکلب ،دننکیمن مادعا ھب موکحم ار

 ،لامعا ھنوگ نیا زا مشخ ای تداسح ساسحا یاج ھب ،یتفم یھتفگ ھب ،شوپ هایس نارفاک
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 ،تسا ناھج رد دنوادخ قولخم نیرتھب ھک درم رھ ھب تبسن ار دوخ نانز ییور هداشگ

 .دنیاتسیم

 

 ھتخاس یبوخ ھب اھنآ .دنا اھرفاک روشک یاھکرھش نیرتگرزب ناملک و ویس ،ریبماک

 روشک رد یمک یاھزب اھشوپ هایس .ناکد نودب ،دنراد نھپ و ینالوط یاھنآبایخ .دناهدش

 .دنراد دوخ

 

 هدالوا ھک دننکیم ناعذا اھنآ زا یخرب اما ،دنا رابت برع ھک دننکیم اعدا اھشوپ هایس

 ،ناھج للم مامت اب شوپ هایس نادرم مان دسریم رظن ھب ،نم یارب .دنا ینودقم نازابرس

 یرب روشک نآ نادنمرنھ .تسا توافتم الماک ،نیخنج و ھلتنش دننام ،اھییاپورا زج ھب

 هدیمان وھاس مان ھب و دننکیمن بوخ دروخرب اھنآ اب اھشوپ هایس ریاس .دنوشیم هدیمان

 .دننیشنب اھنآ یور شیپ رد ھک دنھدیمن هزاجا ناش یارب یتح و دنوشیم

 

 نادنزرف ،روز زا هدافتسا اب ھک دنمان یم هدازھاش ای کلم ار دوخ اھشوپ هایس زا یرایسب

 ناردپ ھک دنمانیم یناگدرب ناگداون ار اھنآ .دنشورفیم ھیاسمھ ناناملسم ھب ار اھ یرب

 مان ،صاخ ھنوگ ھب اھنآ ھک دیوگیم یتفم اما .دندوب هدروآ دنھ ھب ھلمح رد ناش ھنوگریش

 .دننکیمن رکذ ار )ردناسکلا( ردنکس

 

 ریسم رد ار ام یدوز ھب یتفم اریز .منک رتدایز ار اھرفاک دروم رد میاھوجتسج مناوتیمن

 .درک کرت لباک ھب دوخ

 

 تاعالطا نویدم ھک میتشاد ناوراک رد یناشخدب ریاز کی ،اراخب ھب نامریخا رفس رد

 رانک رد وا راوجمھ قطانم نایاورنامرف ھک درک ناشنرطاخ وا .میتسھ وا زا یدنمشزرا

 زا ار دوخ یاشنم ،دنا ناملسم ھک هاش بضغ و هاش نامیلس ،هاشروتاک ،زاورد یاسور

 ھک اھنآ نامرف ریز نازابرس ھک دوزفا نانچمھ وا .دننادیم ینودقم بیلف نامرھق رسپ
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 ،نم رظن ھب .دننادیم گرزب حتاف نآ نایوجگنج زا ار دوخ بسن ،دنراد یشوپ هایس یاشنم

 ینامز اما .دنا اھیناشخدب نآ نانطومھ ،دنراد ار رابت نامھ یاعدا ھک شوپ هایس نازابرس

 دندیورگ مالسا ھب ینودقم ناگداون زا یرایسب ،دش بلاغ ومآ ینغ هرد رب ناناملسم موجھ ھک

 شکودنھ کیدزن یاھھوک رد و دندرک کرت ار هرد نآ ،تیذا و رازآ زا یرود یارب و

 زا دوخ قباس شتسرپ ھب و دننکیم یگدنز لقتسم ھنوگ ھب نونکا ھک ییاج .دندش نکاس

 هایس زب تسوپ اھنآ .دننادیم ردنکسا نازابرس نامرھق ناگداون ار دوخ و دنا دنباپ اھتب

 ات .دنیوگیم شوپ هایس رفاک اھنآ ھب ور نیا زا و دنرادن رواب مالسا ھب و دنشوپ یم ار

 هدش ھتخانش مک و واکجنک تلم نیا یاھیگژیو و موسر و بادآ دوخ نامشچ اب ھک ینامز

 تاعالطا ھک ینامز ات ای ،دنام مھاوخ یدایز بارطضا رد ،منکن یسررب ار شوپ هایس

 .مینکن تفایرد روشک نآ رد ییاپورا رفاسم کی زا یربتعم

 

 ربمسد ٣ ات ١

 رد ار دوخ تقو و دربب رواشپ ھب ار ام ات میدوب ھقردب رظتنم و میدنام دابآ لالج رد

 تایلمع نآ رد زور جنپ و میدرک زاب ار ھپوتسا کی .میدرک فرص یناتساب یایاقب یوجتسج

 مدق تفھ اھنآ .دندوب رھام یرافح رد دراریج یاقآ طسوت هدش مادختسا نارگراک .میدرک

 قاتا کی رد ار دوخ نآ نتسکش اب ھک دندروخرب یراوید اب سپس و دندنک ھپوتسا هدعاق رد

 اما .تسا هدش رتسلپ ھنوچ اب زورما طقف ھک دشیم مولعم نانچ .دنتفای بوخ و کچوک

 .دش وربور یدیمون اب ام تامحز

 

 ھلایکانام دننام یددعتم یاھھپوتسا ،باخرس دور لحاس ود رھ رد ،غابالاب و دابآ لالج نیب

 ھک یناملآ هداز بیجن کی ،رگربگینوھ نیترام یاقآ .دنتسین دنلب نادنچ اما ،دراد دوجو

 ھتنورد یاھاتسور رد هام جنپ تدم ھب ار دوخ تایلمع ،دوب ھگنس تیجنر تمدخ رد اریخا

 ار ھپوتسا ٣٠ دودح وا .داد ھمادا قوف ھناخدور پچ لحاس رد ،دابآ لالج کیدزن رنک و

 کی رد تاعیام رادقم ھتنورد یاھھپوتسا زا یکی رد وا .درک بارخ تالحم نیا و لباک رد

 یرادقم یرگید رد .دوب یمور یسم ھکس ۶٠ اب هارمھ ھک درک ادیپ کچوک ییالط ھبعج
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 ناشن ھک دوب کچوک دیراورم ود و الط یاھهراوشوگ یواح ھک دروآ تسد ھب رتسکاخ

 ھکس کی و ناوختسا زا رپ یگنس ھبعج یموس رد .تسا هدش نفد اجنآ رد ییوناب دھدیم

 .منک ادیپ سویتروک سوتنیوک رد متسناوتن نم ھک تشاد دوخ اب ساگ ارتیس مان رکذ اب الط

 

 ھک میدرک زاب ار یخیرات یاھانب زا یکی ،یلیام ۶ ھلصاف رد ،لباک رھش قرش بونج رد

 هدش ھتخاس گرزب و نیگنس یاھگنس و ھنوچ زا انب نیا .دوب تف ۵٠ دودح نآ عافترا

 الایکانام ھپوتسا ندنک ھب عورش اروچنیو لارنژ .دیشک لوط زور تفھ ام تایلمع .تسا

 ام .تفای یدایز یسم یاھھکس وا ھک ییاج ،الاب زا سپس و درک عورش نییاپ زا لوا ،درک

 فشک یرگید لماک جرب مشش زور رد و میدرک عورش نییاپ زا ار راک ،میتشادن تقو نوچ

 زکرم ھب زور کی رد و میتشامگ راک ھب ار درم هد .دوب هدش ھطاحا ینوریب طسوت ھک میدرک

 کچوک یاھھتوت زا رپ غارچ جنپ یواح ھک میتفای کچوک یگنس باق کی و میدیسر نآ

 ھکس دنچ دیاش ،میدرکیم عورش ھپوتسا یالاب زا ار راک ام رگا منکیم رکف .دوب ناوختسا

 دنمشزرا راثآ نیا ھمھ ھک درک روبجم ار دراریج یاقآ تقو دویمک اما .میدرکیم ادیپ مھ

 ،تسا هدنک الاب زا ار یدایز یاھھپوتسا وا ھک تفگ ام یارب رگربگینوھ یاقآ .دنک کرت ار

 .تسا هدرکن ادیپ یزیچ اما

 

 یدایز یاھجرب ای ھپوتسا ،دوب نایرتخاب ھلسلس یاھتختیاپ زا یکی ھک دابآ لالج ات لباک زا

 زونھ یرایسب و دناهدش ناریو ناراب رثا رد اھنآ زا یرایسب .دنا هدنکارپ روشک رسارس رد

 ھمھ نآ اب سیلگنا تردق ھک هدرک هدزتفگش رایسب ارم .دنا هداتسیا دوخ لماک لکش رد

 ھب خیرات ھک تسا هدرکن رکف ینانوی یناتساب تایالو نینچ ھب زگرھ ،دابآ لالج ھب یکیدزن

 .دنا ھتشاد دوجو قطانم نیمھ رد دیوگیم ام

 

 زا سپ .میدنک ار یناتساب رھش یایاقب کاخ زا یھوبنا ،رترود لیام ود ،لباک بونج رد

 ھب رصحنم هرکیپ نیا .دوب هدش هدیشارت هایس گنس رد ھک میدرک ادیپ ار یتب راک زور جنپ

 .دننکیم لمح ھناش ود یور رب رتچ کی ھک تسا کچوک رکیپ ود یاراد و تسا ابیز و درف
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 دوخ لاوما و دندرک ناریو ار ناش یاھهاگتماقا ،ناناملسم ھلمح ماگنھ اھودنھ ،منکیم رکف

 یبایزاب یزور ار ناشروشک ھکنآ دیما ھب ،دندرک نفد نآ ریز رد ناش یاھتب یارمھ ھب ار

 رد ار هدیسوپ یاھسابل یتح و توقای رواجم یاھاتسور مدرم ،یناراب یاھزور رد .دننک

 یاھوسیگ یاراد .تسا ادوب لکش رگنایامن تب نیا ،دیوگیم دراریج یاقآ .دننکیم ادیپ نیمز

 رد ،دراد رارق شیاھوناز یور شتسد ود رھ و هدش ھتخادنا شیاھ ھناش یور تسا رادچیپ

 کیراب رادربرتچ رمک .تسا هدش ھلثم وا یناشیپ .دنکیم هاگن اھنآ ھب رھق اب ھک یلاح

 مار گلاس دای ھب ارم تب لکش .دنا نھپ ناش یاھ ھنیس ھک یلاح رد ،نیمونھ دننام ،تسا

 اب .دنروخیمن تشوگ زگرھ ھک دنوشیم هدیتسرپ یاھودنھ طسوت امومع ھک دزادنا یم

  .مھد ناشن یلھد هدکشناد ھتیمک ھب ار تب نیا مناوتب مراودیما ،دراریج یاقآ فطل

 

 ادیپ الط و دننکیم رفح ار اجنآ ناناملسم ھک تسا راھب مان ھب یھناریو غابالاب یکیدزن رد

 تفگ میارب یدرم .دنوشیم ھکت ھکت ناش ھناقمحا بصعت رثا رد ھک یاھتب مھ و دننکیم

 یواح ،گرزب یگنس فورظ ندروآ تسد ھب اب بلغا ،لحم رد دوخ راک نایرج رد ھک

 اب ناش یاھوربآ و اھوسیگ .دننکیم شیاین ھک یناسک دننام ،دنریگیم شاداپ ،هدرم داسجا

 ادیپ دایز یسم یاھھکس ناش یاھاپ ریز ھکنیا روآ تریح و ھتفرن نیب زا نامز تشذگ

 .دناهدش روصحم یجنرب کچوک یاھ ھبعج رد ھک دننکیم

 

 ربمسد ۴

 توک یتب ھب یکیرات زا شیپ یمک و میدرک کرت ار دابآ لالج میدق رھش تشاچ زا سپ

 یکانرطخ لحم و میدیسر راوید خرس تشد ھب ھک دوب لیام ٢٠ ییامیپھار ھلصاف .میدیسر

 هداج نیا پچ تمس .دنا ھتفرگ رارق تراغ دروم یدایز یاھناوراک لحم نیا رد .تسا

 ھتسشن یلادوگ رد ھک میدید ار دزد شش .تسا یناتسھوک اما ،دراد مان شکیدگ ،تسا نما

 ،دنتساوخ وکابنت و دنتفر اھنآ دزن ادمع ،دندوب یدنمتردق نادرم ھک ام یاھامنھر اما .دندوب

 .دنا اھھوک ریقف نارفاسم ھک دنتفگ و دندرک تفلاخم ینتورف اب اھنآ
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 ربمسد ۵

 تسود ھناخ رد ھک ییاج ،دناسر وانرازھ گرزب هدکھد ھب ار ام یلیام ١٢ ییامیپھار کی

 ابیز هدکھد زا دوخ ریسم رد .میدرک تماقا ،ھگنس تیجنر تمدخ رد هراکرھ ،نام یمیدق

 دورو زا شیپ یتعاس ھک میدید ار اھیجلغ دایز یاھرداچ هایس .میتشذگ ھناخربنع ینغ و

 لقتسم اھنآ .دندش مورحم ناشدنفسوگ ١٠٠٠ و نیمز زا تنوشخ اب یراونش مدرم طسوت ام

 لالج یایاعر ھک دنچرھ ،دننکیم یدزد راوید خرس هار رد ھشیمھ اھنآ .دنا یشروش مھ و

 .دنوشیم هدیمان دابآ

 

 ربمسد ۶

 ام تسار تمس رد .میدرک روبع راومھان هداج زا ،کچوک ربیخ هرد زا روبع زا سپ

 .تشاد رارق روپلال تیعمجرپ و گرزب رھش ام پچ تمس رد و فرب زا رپ هوکدیفس ھلسلس

 و دراد رارق دابآ لالج ییاورنامرف ریز ھک تسا ھکد مکاح ناخ تداعس تنوکس لحم نیا

 ھیپور ھس یراب رطاق رھ زا وا .دنک یروآعمج ھیاسمھ یاھھوک زا هدایپ رازھ ٢٠ دناوتیم

 و میتفر هدایپ راوشد لتوک کی یور لیام کی ابیرقت .دریگیم ھیپور راھچ راوس رھ زا و

 .دراد رارق لباک دور تسار تمس رد .میدیسر یلیام ١٢ ھلصاف رد کچوک ھکد ھب

 

 ربمسد ٧

 لتوک کی زا یتقو .میدرک تکرح یلیام ١۵ ھلصاف رد ناخردیح تمس ھب حبص ۵ تعاس

 ای یداب یاھتسوپ اب ھک میدیسر لباک دور تسار تمس ھب ،میتشذگ رسدرد رپ و عفترم

 اھھلاج ھک ییاج ،تسا ناوارف کچوک یاھبادرگ اج نیا .دوشیم روبع دور زا اھھلاج

 عفترم رایسب لتوک کی زا نونکا .دنوشیم نوریب نآ زا دایز تالکشم زا سپ و دنخرچ یم

 ،دندیسر ھلق ھب یتقو اھپسا یتح و نادرم .میتفر هدایپ لیام ود دودح ھک ییاج ،میتفر الاب

 یکیرات رتالاب یاھهرد رد .میدوب هدش رت قرع رد ام .دندرک ادیپ سفنت رد یدایز تالکشم

 زا یکی .میدرک مگ ار نام نادمچ و میدوب رتولج یمک دراریج یاقآ اب نم .تفرگارف ار ام

 هارمھ شا هدننار .تشاد رارق رس تشپ رد ،دوب گنل و تشاد نادمچ ود ھک ام یاھرطاق
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 یواح ھک دندرب دوخ اب ار نادمچ کی و دندش هرصاحم نادزد طسوت ام راکتمدخ راھچ اب

 اما ،دنرادرب ار رگید نادمچ ھک دنتساوخیم اھنآ .دوب میاھسابل زا یرادقم و یاچ و رکش

 رد اھدزد میدید ھک ییاج ،میورب لحم نآ ھب تعرس اب ام ھک دش ثعاب ام راکتمدخ کیلش

 .دنودیم اھھوک یالاب

 

 یتقو .میھد صیخشت ار هداج ات دش ثعاب نآ یھلعش و میدنازوس هوک یالاب رد ار اھھتب ام

 مولعم اما .دنتخادنا تشحو ھب ار ام و دندرکیم یزادناریت یدایز مدرم ،میدید ار اتسور

 .تسا هدوب الم مادک ھناخ رد لفط کی نداز لیلد ھب اھیزادناریت نیا ھک دش

 

 ربمسد ٨

 یور ار ھناخدور هرابود ام .میدیسر لباک دور پچ لحاس ھب لیام ۴ دودح ندش نییاپ اب

 میدش راتفرگ ینادزد لباقم رد هرابود اجنیا رد .میدرک روبع ،دندوب ھتسب مھاب ھک یاھتسوپ

 بابرا ھعلق رد و میدش رواشپ زرم دراو لاح .دندرک تراغ ار دور پچ لحاس ناوراک ھک

 ھب بش و میورب ھعلق لخاد ھک دندادن هزاجا ناییاتسور .میدز هاگودرا یلیام ١٠ ھلصاف رد

 .دندرکیم انش بآ رد نام باوخ تخر و اھسابل و میدش رت ناراب زا یکانتشحو ھنوگ

 .تسا یلیلخ اھنآ ھلیبق و دنتشاد یبآ سابل ھمھ اجنیا مدرم

 

 ربمسد ٩

 ھمادا قیمع لگ و بآ یاھلاناک قیرط زا دوخ ییامیپھار ھب ام و دیراب یدیدش رایسب ناراب

 طسوت ام .دیسریم رظن ھب کیرات یکانتشحو ھنوگ ھب و دوب ربا زا هدیشوپ نامسآ .میداد

 .دندوب هدش ناھنپ ابیرقت زبس یراوج طسوت ھک میدوب هدش ھطاحا ینغ یاھاتسور

 

 رواشپ ربمسد ١٢ ات ١٠

 .دننکیمن تبحص اھسیلگنا شیاتس زج یزیچ ھک میتسھ مدرم زا یھوبنا نایم رد نونکا ام

 اھنآ نایم رد .دندرکیم دروخرب ام اب ھناندمتم رایسب و دندمآیم ام ندید ھب بلغا نارادرس
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 راتفر ام اب مھ و تفارکروم یاقآ اب ھک تاھوک رادرس ناخ دمحمریپ ،دوب ینابرھم درم

 و تسا فلتخم تازلف نداعم زا زاشرس شروشک ھک تفگیم بلغا وا .تشاد یبوخ

 ماش کی ام ھب وا .دھد افعتسا سیلگنا تلود ھب یزیچان غلبم ربارب رد ھک دوشیم لاحشوخ

 .داتسرف ینیریش مھ نم یارب و داد ینغ رایسب

 

 ربمسد ٢٢

 رگن تشھ دصقم ھب ار رواشپ ناخرداق مالغ و ناخ دمحم دیس رادرس رسپ یتسرپرس اب ام

 هاش دور زا روبع زا سپ .مارگب یناتساب رھش یاھ ھناریو ھب روھشم لحم ،میدرک کرت

 قیرط زا و دیآیم کچوک رغشاک زا یرخآ بآ نیا .میتشذگ رگن تشھ و ناموگن زا ملاع

 .دندوب هدش ھتخاس مظنمان ھنوگ ھب ھک تشاد دوجو یوق قیاق ود .درذگیم تاھوس یاھھوک

 هدیشک یبانط طسوت اھنآ .دوب دیدج و درف ھب رصحنم ام یارب اھقیاق ندز وراپ هوحن

 زبس عرازم رد ار زور مامت ام .دندوب هدش ھتسب ھناخدور لحاس ود رھ رد ھک دندشیم

 .دمآیم قوف ھناخدور زا ھک دشیم یرایبآ یددعتم یاھلاناک طسوت ھک میدرک رفس یراوج

 .دوب هدش ھتخاس بوخ رایسب ھناخ .میدرک فقوت یلیام ١۴ تفاسم ھب یهدکھد رد

 

 ربمسد ٢٣

 یھعلق ھب و میتشذگ رگن تشھ دور زا اتسور یلیام مین دودح رد .دوب دولآ ھم رایسب حبص

 اھراوید .دوب رگنس نودب و مکحم و قدنخ نودب و دنلب رایسب ھعلق نیا .میدیسر مان نیمھ ھب

 کی هرصاحم دناوتیم ھعلق یالاب تیعقوم لیلد ھب .دندوبن میخض نادنچ اما ،دوب یگنس

 .دنک تمواقم ار ھھام

 

 .میدیسر ناسرپان رھش مان ھب مارگب رھش ھبورخم یاھهدوت ھب و میتشذگ ھناخدور زا هرابود

 دوجو رھش زا یلماک یایاقب چیھ .دننکیم ادیپ یمیدق یاھھکس اھھبارخ نیا زا بلغا مدرم

 .دراد دادتما لیام ٨ دودح ھک خرس یاھهزیرگنس اب هدیشوپ و اھهدوت زا یھوبنا طقف ،درادن

 طسوت ھک تشاد دوجو ھعلق ھس رواشپ روشک لک رد میدق یاھنآمز رد ھک دیوگیم تایاور
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 رواشپ ینونک رھش یکیدزن رد یموس و اھ ھبارخ لحم رد ردارب ود .دشیم هرادا ردارب ھس

 عالطا رگیدکی ھب شتآ رون اب نمشد موجھ ماگنھ ھک دندرک عضو یهدعاق ناردارب .دندوب

 شترا اب اھنآ و درک نشور شتآ راب ھس ناردارب شیامزآ یارب رتکچوک ردارب .دنھد

 هدوب کحضم یخوش کی ھک دندش ھجوتم دورو رد اما .دننک کمک ار وا ات دندمآ یگرزب

 وا .درک هرصاحم ار کچوک ردارب ھعلق لوا ،دنھ ھب ھلمح ماگنھ دومحم ناطلس .تسا

 نآ زا سپ .دش ریخست وا لحم ھکنیا ات ،دندماین وا کمک ھب مادک چیھ اما ،تخورفارب یشتآ

  .دندش راچد تشونرس نیمھ ھب زین رگید ردارب ود

 

 اتسور نیا یاھنآمتخاس .تشاد ھلصاف لیام ٨ ھک میدیسر کرابم مان ھب یگرزب هدکھد ھب

 .دوب هدیسوپ بوچ و لگ زا

 

 ربمسد ٢۴

 کچوک رغشاک رد ھک میدروخرب یرفاسم اب هداج رد .میتشگرب یلیام ٢٢ رد  رواشپ رھش ھب

 اب دجسم رد و دنراد درف ھب رصحنم رایسب مسر راید نآ مدرم ھک تفگ وا .تسا هدوب

 ھتخانشان کمن اما ،تسا ناوارف اھهویم .دنناوخیم زامن ناش یاھاپ یور فیثک یاھشفک

 ناشیارب ات دننکیم ھناندمتم راتفر وا اب نانز و نادرم ،دشاب ھتشاد کمن یرفاسم رگا .تسا

 تمدق اب ھکسم ھجوت لباق ریاخذ اھنآ .دنشچب شا یزپشآ گید زا ار کمن ھک دھد هزاجا

 زین یفیرظ یاھلاش نآ زا ھک تسا زب یوم زا اھنآ سابل .دنراد ھلاس ٣٠٠ ای ٢٠٠

 .دنزاسیم

 

 رواشپ ،ربمسد ٣٠ ات ٢۵

 تمدخ رد دیعبت رد و ھتسکش بلق اب ١٨۴٣ رد وا[ ینارد نادناخ مرتحم درم ناخ مالغ

 ،درک توعد دوخ غاب رد ماش فرص یارب ار ام ،]تفرگن یشاداپ اما ،تشذگرد ھیناترب

 رد دوخ تامدخ راظتنا و دندوب هدمآ یصخرم ھب ھمھ .میدید ار یدنھ زابرس دنچ ھک ییاج

 .دندوب تشگزاب قاتشم و دیمون اما .دنتشاد ار رواشپ
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 یرونج ۶ ات ١

 یصوصخ قاتا رد ار یماش ات تفرگ یگرزب یگدامآ ناخ دمحم ناطلس رادرس ،ام نابزیم

 )اھ یوسنارف لثم( دوب هدش نیئزت ییاپورا گنشق ریواصت اب ییابیز ھب ھک دھدب ام ھب دوخ

 یاقآ طسوت ھک تشاد دوجو یسیلگنا یاھرتسول اجنآ رد .دوب هدیشوپ ھشیش اب الماک و

 رھاظ ینامھم نیا .درک دیجمت وا زا تمیمص اب و دوب هدش ھیدھ ام نابزیم ھب تفارکروم

 دای ھب ارم ھک دوب هدش هدناشوپ یلاج زا رپ ،یریمشک یاھلاش اب فک .تشاد هوکشاب رایسب

 .دوب کانرطخ و دوبن دنھ یبوخ ھب یزاب شتآ .تخادنا ھگنس تیجنر ینغ و یشیامن رابرد

 ھب نآ ندید یارب ات تساوخ ام زا رادرس و دوشیم رازگرب رواشپ رد رابکی یلاس یشیامن

 ھطاحا راوس ١٠٠٠ طسوت ھک میتسشن یلیف رد وا اب ام .مینک شا یھارمھ رھش زا جراخ

 الماک ھک دندرک زاغآ یعیسو تشد رد ار ھقباسم ،بوخ یاھسابل رد ھمھ مدرم .دوب هدش

 و تشاذگ لیف یور ار دراریج یاقآ و نم .دوب نارگاشامت رامش یب تیعمج زا هدیشوپ

 ناشن ام ھب ،تسا ھتخومآ یناوج رد ھک ار ینیرمت ،تفگ وا .دش راوس یپسا رب شدوخ

 رارق هدایپ کی فک رد ھک یجنران قیرط زا تسد رد هزین اب ار دوخ پسا وا .دھدیم

 یارب .دندش ھتشک و هدش اھپسا ریز رفن ود .دوشیمخز ھکنیا نودب ،درک باترپ ،تشاد

 درک تفایرد دابآ لالج زا یھمان رادرس .دھدیم خر یثداوح نینچ لاس رھ ھک دش ھتفگ ام

 تسا هدیسر اجنآ کیدزن دوخ رکشل اب ناخ دمحم تسود رادرس ،دوب هدش ھتفگ شیارب ھک

 هدیمان هدنج مسارم نیا .دوریم وا گنج ھب ھک تفگ رادرس .دریگب ار نآ دھاوخیم و

 .دشیم

 

 و یخاملانوس لماش فلتخم تازلف زا یددعتم نداعم یاراد رواشپ یحاون زا یکی تاھوک

 نآ اھیرواشپ .تسا گنس لاغذ نداعم زا رپ ھیاسمھ دنلب یاھھوک ھتشر .تسا یخاملاتیپ

 نم .دنوشیمن قفوم اما ،دننازوسیم نھآ بوذ یارب بلغا و دنروآیم دایز رادقم ھب ار

 نغور دننام ھک دوشیم ادیپ زین تفن .تسا رنھ و شناد دوبمک لیلد ھب نیا منکیم رکف

 نیرتدیفم ییالموم/ییایموم .دننکیم هدافتسا غارچ یارب ار نآ امومع اھییاتسور .دزوسیم
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 قجاس و هایس نیا .دوشیم هدنک تاھوک یاھھوک زا ھک تسا دنھ رد وراد نیرتدنمشزرا و

 ھس زا سپ و دنروخیم ار وراد نیا مدرم ،دوش ھتسکش ندب ناوختسا رھ یتقو .تسا ھنوگ

 ھب و تسا زیزع رایسب دنھ رد قجاس/سمادآ نیا .دنباییم هدش دنویپ ار دوخ ناوختسا زور

 .دوشیم تفای تردن

 

 شلاعف یاھپسا لسن لیلد ھب ھک دراد رارق یریزو مان ھب یروشک تاھوک یکیدزن رد

 یوجتسج رد ھک درک دومناو دنیوگیم مدرم ھک یروط ،تفارکروم یاقآ .تسا فورعم

 دوجو ھقطنم نآ رد کش نودب ھک دنیبب ار الط ندعم ھک دمآ وا اما .تسا یریزو رد پسا

 نآ زگرھ و دننکیمن راک نآ رد ناشروشک نداد تسد زا سرت زا دنا نادان ھک یلاھا .دراد

 .دنھدیمن ناشن اھھبیرغ ھب ار

 

 یرونج ٧

 ،تفریذپ ار ریمشک زا دیدزاب یارب ام تساوخرد ینابرھم اب ھک ھگنس تیجنر ھمان ندیسر اب

 .میدمآ یلیام ود ھلصاف رد ینکمچ ھب و میدرک کرت رادرس ھقردب یتسرپرس ریز ار رواشپ

 هداج رد .دنا اھیرتخ نآ نانکاس ھک تشاد یکچوک رازاب و دوب گرزب رایسب اتسور نیا

 ھک میدرک دیدزاب رواجم یاھھوک یالاب فرب یاھھکت زا و میتشذگ هرب مان ھب یدور زا

 تفگ و درشف ار متسد .دش ادج ام زا یتحاران اب رادرس .دوب هدیرابن زگرھ البق دنتفگ نایموب

 و ھنامرتحم تامدخ نم ھب و دش دھاوخ لاحشوخ رایسب رواشپ رد نم هرابود ندید زا ھک

 .داد دھاوخ )کالما( ریگاج

 

 یرونج ٩

 رد مدرم .دوب تیعمج مک ھک دروآ یاپریپ گرزب هدکھد ھب ار ام یلیام ١۴ ییامیپھار کی

 وتشپ طقف و دنا ناغفا ھمھ اھنآ .دنوشیم تراغ اھھکیس طسوت و دننکیم یگدنز اھھبلک

 تشد کی رد ام .دوشیم تشاک رتمک وج اما :تسا یکم و راوج ،مدنگ تادیلوت .دننادیم
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 طسوت اجنیا رد بلغا اھناوراک .تسا راز هروش نیمز .میدرک رفس کشخ و ریاب و عیسو

 .دریگیم رارق ھلمح دروم ،دنا لقتسم ھک یدیرفا ھلیبق نادزد

 

 یرونج ١٠

 نآ زا ناوارف دیجمت اب نوتسنفلا یاقآ ھک یدبعم .میدیسر لیام ١٠ ھلصاف رد هروکا رھش ھب

 ھفیاط زا یکی ،اھکتخ نآ یلاھا .تسا هدش ناریو ھکیس نازابرس طسوت ،دنکیم تبحص

 اھنآ ھک دگنجب مدرم نیا اب شا ییاراد رطاخ ھب دوب کیدزن تفارکروم یاقآ .تسا ناغفا

 شروش ناخ دمحم ناطلس رادرس .دننک شتراغ ھگنس تیجنر ھنایفخم دییات اب دنتساوخیم

 اھھکیس طسوت لماک ھنوگ ھب ھک میتشذگ هرھشون مان ھب یگرزب یاتسور زا .دناشنورف ار

 ریمشک مدرم زج ،میدیدن یرفاسم چیھ ام .دوب هزیرگنس و کشخ هداج .تسا هدش ناریو

  .دندوب ناشیرپ یطحق زا یگمھ ھک

 

 یرونج ١١

 میدید ار یریگناھج ھعلق رود زا و میدرک تکرح لباک دور ھنارک تسار تمس دادتما رد ام

 .دوب تشد کی رد هداج .تسا هدش ھتخاس ھگنس تیجنر نارسفا زا یکی طسوت اریخا ھک

 جراخ دوخ تسار تمس رد یلاغردیگ هداج زا .میدرک روبع رادبیش هرخص دنچ زا اما

 .تسا هدش ریمعت نامدیدزاب نیرخآ زا و تسا تیعمج رپ ھک میتشذگ دابآریخ رھش زا و میدش

 .دراد بوخ ناکد ١٠٠ ھب کیدزن و تسا کیراب رایسب رازاب

 

 ار اجنآ ھب دورو هزاجا البق ھک ییاج ،میدرک فقوت کتا ھعلق رد و میتشذگ دنس دور زا

 دیسریم رظن ھب .دندرک ھیدھ لوپ ھسیک و دندمآ ام رادید ھب سابل شوخ نارادرس .میتشادن

 باجنپ ھب وا ھلمح رکف رد و دنا هدیسرت رایسب ناسارخ رد ازریم سابع تاحوتف زا ھک

  .دندوب

 

 یرونج ١٢
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 رپ هدکھد زا .هزبس زا یراع یاھتشد زارف رب یلیام ١٢ ھلصاف رد ،میدیسر وردیھ ھب ام

 ناکدوک .میدوب راوس نآ یور ھک دندش هدزتفگش یلیف ندید اب مدرم ھک ییاج ،میتشذگ ھنکس

 .دنتفگیم لیف ،لیف ینعی »یتاھ ،یتاھ« و دندوب هدش عمج یدایز

 

 .دھدیم نامرف دور رتسب رب نآ یبرغ یوراب .دراد رارق دنس دور پچ تمس رد کتا ھعلق

 ھک دنیوگیم مدرم ،قمع نآ دوجو اب .تسا تف ٧٠ ھب کیدزن بآ حطس ات راوید ھبل زا

 دش روانش ھعلق نورد ھب و درک روبع اھراوید زا قیاق ھک دمآ الاب ردق نآ یزور ھناخدور

 .دراد رارق نآ رد دزدبآ ھک

 

 ابیز یاھناکد اب یکچوک رازاب .تسا ھنوچ و گنس زا اھراوید .تسا لیام ود ھعلق طیحم

 بصعتم یاھودنھ تیعمج هدمع شخب .دنراد یزیمت رھاظ و دنا ھقبط ھس ای ود اھھناخ .دراد

 کی ھب ھک تسا گرزب ردق نآ ھعلق اما .دراد دوجو زابرس رازھ و پوت جنپ اجنیا رد .دنا

 یاھقیاق اب ار کتا ھعلق ناغفا یاھاتسور ریاس و هروکا .دراد زاین یرفن رازھ هد ناگداپ

 ھس رد .دزیر یم دنس دور رد ھک دننکیم نیمات لباک دور قیمع نایرج قیرط زا یتاکرادت

 دور یور رب ار یبوخ لپ دنناوتیم قیاق ٢۵ :تسا روبع لباق وردیھ یاتسور یالاب ھطقن

 .دننک داجیا کتا یکیدزن رد دنس

 

 یرونج ١٣

 لماک لاوز تلاح رد .دروآ لادبا نسح مان ھب یروھشم ناکم ھب ار ام یلیام ١٢ ییامیپھار

 ،دوشیم یھتنم یکانتشحو یاھهرد ھب وراھ نایرج زا روبع زا شیپ ام هداج .دراد رارق

 دیآیم دنس دور زا بآ نیا ھک مدینش .دنریگیم رارق تقرس دروم بلغا نارفاسم ھک ییاج

 ناھرب مان ھب یگرزب یاتسور رانک زا باجنپ رھن زا روبع اب .دزیر یم نآ رد زاب و

 .میتشذگ

 

 یرونج ١۴
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 رتخنامثع ترواجم رد رگید ھپوتسا ود ھک میدینش ،تخرد رپ هداج کی زا روبع زا سپ

 تسار تمس رد ار یلصا هداج ریسم نیا رد ام .میدوب هدید البق ھچنآ رانک رد ،دراد دوجو

 یوجتسج .میدرک جک یلیام ٨ ھلصاف رد قوف یاتسور رب ار دوخ ریسم و میدرک کرت دوخ

 رد ھک دوب نیا نآ و میدرک یرگید فشک اما .دش وربور یدیمون اب اھھپوتسا دروم رد ام

 نیمز ریز رد یدایز یاھتب ھک دراد دوجو ھبورخم ناکم کی ادھش مان ھب رواجم هدکھد

 یرادیرخ ار اھنآ زا یرامش ام .دوشیم تفای نیمز یور رد یدایز یاھھکس و دراد

 بقع تمس رد لیف کی و هداتسیا درم کی لکش و دوب هدمآ تسدب لحم نآ زا ھک میدرک

 .دنتشاد

 

 یرونج ١۵

 هرد زا جورخ زا سپ .میدیسر یلیام ١۴ ھلصاف رد گنس اکیناج مان ھب یکچوک هدکھد ھب

 ناتخرد ریز لماک ھنوگ ھب نیمز .میتشذگ ھقیقد ٢١.۵٠ رد ھلاگرم یتلافسا هداج زا ،دنس

 .دھدیم لیکشت ار یشحو تاناویح یاذغ اھنت ھک دوب هدش ناھنپ یشحو یولآ دنلب

 

 یرونج ١۶

 یجنرب تالوصحم اب ھک درک یدنپلوار مان ھب یکچوک رھش دراو ار ام یلیام ١٣ ییامیپھار

 .دراد گنشق و میخض یاھناکد اما ،تسین گرزب رایسب رازاب .تسا فورعم دوخ یسم و

 ١٠ ھلصاف ھب ھک اھهرخص دنلب ھلسلس .تسا روھال زا نازرا و رفاو نآ کشخ یاھهویم

 نآ مدرم .دنکیم ادج ھقطنم نیا زا ار ساجار تالایا ،دراد رارق لحم نیا لامش رد لیام

 کی .تسا باجنپ تیمکاح هرادا ریز نونکا ھک تسا روپناخ اھنآ تختیاپ و دنا ناملسم

 دنکیم راک نونکا و هدش فشک اریخا .دراد دوجو هوک نیا رد درگوگ ندعم

 

 »ابا« :تسا نیا یلوا قتشم .دنیوگ »نیسوبا« یخرب و »نیسابا« اھ یخرب ار دنس دور

 رتدرس نآ بآ اریز ،تسا درس دور یانعم ھب یناغفا رد »نیس« و ردپ یانعم ھب یبرع رد

 بآ یانعم ھب یناغفا رد »وبا« :تسا نیا رگید مان یسانش ھشیر .تسا رگید یاھدور زا
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 مدرم ھک ھنوگ نآ اریز ،دوشیم ظفلت »نیچ« و هدش لیدبت چ اب »نیس« هژاو س فرح و

 ھب ھکنیا زا شیپ .تسا هدمآ نیچ زا ،)دننکیم فارتعا عبنم زا دوخ یھاگآان ھب( دنیوگیم

 رد ھک یادص اب و دوریم تعرس ھب ،دیوشب ار یابرتچ مان ھب اتسور دنچ و دسرب تشد

 تسا کیراب نانچ ،درذگیم نآ زا ادتبا ھک یهرد .دوشیم هدینش یلیام ود دودح ھلصاف رد

 .دننکیم روبع نآ یور زا یتحار ھب و دنا هدز لپ ریت کی اب ار عیرس نایرج نایموب ھک

  .دنراد ھلصاف رگیدکی زا لیم ۵٠ ھک دراد دوجو رذگ ھس وردیھ و یابرتچ نیب

 

 یرونج ١٧

 یزیچ هداج رد .میدرک فقوت یلیام ١۶ ھلصاف رد الایکینام رد عبر ھس و تعاس ۴ زا سپ

 تسد رد ،میتشاذگ رس تشپ یلیام راھچ تفاسم رد ار یدنپلوار یتقو .میدیدن ھجوت روخرد

 هدید ھمدص نآ دایز یاھشخب .میدید کچوک رھن کی رانک رد ار ھپوتسا کی دوخ تسار

 یارب ھک میدرک یروآعمج یدایز یاھھکس ام .تسا هدرکن زاب ار نآ سک چیھ اما ،تسا

 دنس دور زا ھک میتشذگ ار یگرزب و ابیز رایسب رھن ام .میتخادرپ ربارب ود یتمیق اھنآ

 .دزیر یم نآ ھب هرابود و دیآیم

 

 یرونج ١٨

 رد .میدیسر کانتشحو یاھهرد نایم ھب ھنکس زا یلاخ و ریاب تشد کی زا روبع زا سپ

  .دنزاسیم ار ریمشک هرد ھک میدید ار راتجنپ یفرب یاھھوک ام پچ تمس

 

 لارنژ هارمھ ھب ھک میدید ار اروچنیو لارنژ هاگودرا ،میدیسر یلیام ٢٠ رد کم هد ھب یتقو

 .میتشاد نایاقآ اب فرحرپ ینامھم بش .دمآ ام لابقتسا ھب تروک

 

 یرونج ٢٠ و ١٩

 یمک ھلصاف رد ھک میروخب ار تروک لارنژ ماش ات میدش توعد و میدنام هاگودرا رد ام

 طسوت ییابیز ھب ھک داد ناشن ار ینانوی یسم ھکس یدایز دادعت نام نابزیم .تشاد هاگودرا
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 .تسا هدرک ھیھت باجنپ زا یتسرد رایسب ھشقن نانچمھ وا .دوب هدش هدیشک ذغاک یور وا

 .درادن ار ریمشک زا دیدزاب هزاجا ھک دیوگیم اما

 

 یرونج ٢١

 یلیام ١٨ ھلصاف رد ساتور ھعلق ھب ،گرزب و هدننک ھتسخ یاھیگنت نایم رد رفس زا سپ

  دراد هزاورد جنپ ای راھچ .دسریم رظن ھب یوق رایسب میتسھ نآ رد نونکا ھک ھعلق .میدیسر

 تسا هداد یاج دوخ رد ار ریقف یاھناکد زا یکچوک رازاب .تسا دودسم اھنآ زا یخرب ھک

 ،دناهدش حطس مھ نیمز اب اھاج یضعب رد ھک یاھراوید .تسا ناریو ناکم نآ لخاد و

 یایاوز یاراد و مظنم ھعلق کی نیا .دناهدش ھتخاس ھنوچ و ھتخپ تشخ اب و میخض رایسب

 اجنیا رد .دنشاب ھنسرگ ھک دسریم رظن ھب و دنراد ھناریقف یاھسابل نآ نانکاس .تسا ددعتم

 مین دودح رد .تسا نآ ندوب یناتسھوک و یکشخ ھجیتن ھک دراد دوجو ھقوذآ دیدش دوبمک

 زا یتقو .دنک هزات ار عرازم دناوتیمن ھک دراد نایرج یکچوک رایسب رھن ،ھعلق یلیام

 :داتسرف نم یارب یسراپ ھب ار ریز ھمان وا ،میدش ادج اروچنیو لارنژ

 

 نابز مھ نکمم ھک تسرفب میارب یلھد جلاک زا وجشناد کی ،هریغو مرتحم لال نھوم«

 رکف تسرد ھک یقوقح رھ .دشاب ھتشاد رفس ھب لیامت مھ و دشاب دلب یسیلگنا مھ و یسراپ

 .»اروچنیو .مھد یم وا ھب ،دینک

 

 یرونج ٢٢

 زبس مدنگ عرازم زا هدیشوپ هداج .میدیسر یلیام ١٠ رد سیپسادیھ لحاس رد ملیج هدکھد ھب

 .دندرکیم تبحص یباجنپ نیریش نابز اب و دنتشاد یمظنم یاھیگژیو اتسور مدرم .دوب

 ھتخاس ردنکسا طسوت ھک دراد دوجو ھبورخم ناکم اتسور یکیدزن رد ھک دیوگیم تایاور

 اھھناخ .دراد دوجو زرواشک و رگتعنص ،نکاس رفن رازھ کی دودح اجنیا رد .تسا هدش

 زا یعیسو حطس رد ھک تسا عرازم یرایبآ یارب ھناخدور یکیدزن .تسا تشخو لگ زا

 .تسا ھتفای شرتسگ زبسرس تشد
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 یرونج ٢٣

 ھک میدش وربور یکانتشحو یاھهرد اب )ملیج ای( سیپسادیھ یابیز ھناخدور زا روبع زا سپ

 و یمیدق یارسناوراک ھب .دوب ریاب ھمھ هداج .دروآ یشحو ناتخرد زا یلگنج ھب ار ام

 رذگ لباق زگرھ ملیج دور .دوب یلیام ١٨ ھلصاف ھب ھک میدیسر ناخ صاوخ مان ھب ھبورخم

 ردوید ناتخرد زا هدیشوپ ،دنراد ھلصاف رذگ زا لیام ٣٠ دودح ھک یلامش یاھھوک .تسین

 .دراد دوجو رذگ ۴۵ اجنآ ات ھک تسا رود ملیج زا ساک ١۴٠ ناتلم .دنا

 

 یرونج ٢۴

 لیف یور نآ زا ھک یرازاب .تشاد ھلصاف لیام ١١ ھک مدیسر تارجگ گرزب رھش ھب 

 یگدنز اھنآ رد یاھودنھ و دنا زیمت امومع اھناکد .تسا کیراب اما ،زارد رایسب ،میتشذگ

 ار لحم نامکاح ام .تسا روشک نیا مدرم یگژیو نیا و دوب فیثک ناش سابل ھک دنراد

 .میتفرگ رارق مارتحا دروم و میدرک تاقالم

 

 یرونج ٢۵

 .میدیسر یلیام ١٠ ھلصاف رد دابآریزو یابیز رھش ھب نیسیسآ ای انیچ دور زا روبع زا سپ

  .دوب زیخلصاح یاھاتسور و زبسرس عرازم نایم رد هداج

 

 .تشاد رارق یلیام ٣ ھلصاف ھب بانیچ تسار تمس رد ھک متفر یدبعم ندید ھب اجنیا رد

 شسرپ ھب خساپ رد .دوب نتخوس لاح رد هربقم طسو رد یاھبوچ ،مدش دبعم دراو یتقو

 دایرف اب لحم نآ سیئر .»تسا نادزار ماراسنم مان ھب ین هود سدقم ناکم نیا« :دنتفگ نم

 یناشیپ رب رتسکاخ یمک تساوخیم »یاشخبب ار نیا ،بحاص ھحود لضف ھب وت ایادخ«

 .متفریذپن نم ھک دلامب نم
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 زا و درک ییاریذپ ام زا مارتحا اب ھک میتشاد ییوگتفگ ھگنس یرھ رادرس اب نامریسم رد

 .دش بجعتم رایسب یناغفا سابل رد ام ندید

 

 یرونج ٢۶

 تسناوتیمن و دنیبب ار ام تساوخیم ھک میدرک تکرح یلیباتیوا هاگودرا تسار تمس ھب

 کبس ھب اقآ نیا .میتشذگ مدنگ زبس عرازم نایم زا لیام تسیب .دنک کرت اھنت ار هاگودرا

 بش مامت ام .تسا ھگنس تیجنر دامتعا دروم منکیم رکف نیاربانب و دنکیم یگدنز اھھکیس

 .میدنارذگ وا یھارمھ رد تیاضر اب ار

 

 یرونج ٢٧

 لحم نیا .میدرک کرت هار ھمین رد ار دوخ نابزیم و میدیسر یلیام ١٨ رد ھلاونارجگ ھب

 ھناخ ھگنس یرھ رادرس .دراد فیعض یاھناکد اب زارد رایسب رازاب .تسا روھشم نادزد

 .دراد رارق رازفلع هزاورد رانک گرزب پوت ود .تسا ھتخاس ابیز غاب رد یھوکشاب

 

 یرونج ٢٨

 زا نآ یاھھناخ ھک دروآ دابآ نما مان ھب یگرزب یاتسور ھب ار ام یلیام ٨ ییامیپھار کی

 ھب اھنآبایخ .تسا ھگنس نایھد اجار ھب طوبرم نیا .دوب هدش ھتخاس ھنوچ و ھتخپ تشخ

 ھیاس دنلب ناتخرد اب ھک دراد رارق ابیز نزخم کی هدکھد یکیدزن رد .دندوب فیثک تدش

 .تسا ھتشاد تماقا نآ رد کنان اباب ھک تسا هدش ھطاحا ابیز یاھنامتراپا اب و هدش زادنا

 

 یرونج ٢٩

 مان ھب یکچوک ناکم ھب ،زبس عرازم رد روصحم و دایز یاھهدکھد نایم زا رفس زا سپ  

 ییاریذپ یارب ترضحیلعا ھک ھجاراھم راکتمدخ اب اجنیا رد .میدیسر یلیام ١۴ رد لگنم

 اھھکیس مشخ زا ییابیکش اب و دنا ناملسم ھمھ اجنیا مدرم .میدرک تاقالم ،دوب هداتسرف ام
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 اب ام یاھتذل اما ،میدرک بلج دوخ ھب ار اھھجوت ھمھ ھجاراھم روشک رد ام .دنربیم جنر

 .دش بارخ یدیعبت و ھنسرگ ،هدز مرش ،ریقف یاھیریمشک لایما

 

 یرونج ٣٠

 درالا ،دوخ یمیدق نابزیم ھناخ رد و میدیسر روھال ھب سیتواردیھ ای یوار زا روبع اب

 زا دوخ شدرگ دروم رد وا .دوب شخب ترسم رایسب وا ھنادازآ تبظاوم ھک میدرک فقوت

 .درک تبحص دایز رایسب نم اب سراپ قیرط

 

 یرونج ٣١

 ھسیک و دمآ ام دزن ھجاراھم یوس زا ھناتسود مالس اب نیدلارون ریقف ،باتفآ عولط زا سپ

 نکمم ،دراد اویش قلمت یهزم ھک وا یوگتفگ .داد ھیدھ ام ھب ینیریش و لوپ زا یگرزب

 تردق زا باجنپ تموکح رد شناردارب و وا .دھد بیرف ار یجراخ کی یتحار ھب تسا

 .دنراد تورث عمط و دنا رادروخرب یدایز

 

 یروربف ٢٨ ات ١

 تبحص ام اب مک یلیخ وا .میدرک ندید ھجاراھم زا فلتخم یاھنامز رد و میدنام روھال رد

 ،دشیم دراریج یاقآ هروشم راتساوخ بلغا وا .تشاد ینوخ لاھسا یرامیب اریز ،درکیم

 .درکیمن دامتعا یرتکد چیھ ھب زگرھ و دیسرتیم ندش مومسم زا وا .تفریذپ یمن ار نآ اما

 لاش ھس لومش ھب ھچراپ ھکت تفھ و ھیپور دصجنپ و دوب نابرھم رایسب نم اب ھجاراھم

 نم زا مھ و مسیونب شیارب ھتکلک ھب مملاس دورو زا ھک تفگ وا .داد ھیدھ نم ھب یریمشک

 .درک ھیصوت ار فلاکتم رس ،سیئر نواعم یارب ھناتسود مالس ندناسر

 

 رومام ،دیو ناتیپاک و میدیسر ھنایدول ھب رسترما فورعم رھش زا روبع زا سپ چرام ٧ رد

 .درک ییاریذپ ام زا ینابرھم اب ،متسھ وا ھناتسود راتفر نویدم رایسب ھک لحم نآ یسایس
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 ھناھاوخریخ و ھنابدوم راتفر .دھد رارق دوخ تایادھ ریز ارم ھک درک ھیصوت تموکح ھب وا

 .تسا هدش ھگنس تیجنر رابرد رد هژیو ھب و روشک شخب نآ رد وا تیبوبحم ثعاب وا

 

 زا ھک یراتفر و ترھش لیلد ھب و دندرک لابقتسا نم زا یدرسنوخ اب یلھد رد منانطومھ

 رکذ بولطمان مبایغ رد ارم مان اھنآ .دندرک ینابرھمان و تداسح ،دش نم اب تموکح یوس

 ھشیمھ و مدرکن یھجوت اھنآ ھب نم .دندرکیم تبحص نم اب ھناتسود ارھاظ اما ،دندرکیم

 .مروآ تسد ھب ار تموکح تیامح ،ھناقداص و بوخ تامدخ ماجنا اب ھک مدوب رکف نیا ھب

 رد لوئسم نایاقآ زیمآ تبحم رایسب دروخرب و لابقتسا اب ھک متشاد ار تداعس نیا ھچرگ

 اب .دش خلت نم ھب ما قباس ناتسود ینیبدب و ییوگدب زا نم تذل اما ،موش ھجاوم لحم نیا

 رد نم و درک ظفح اھنآ یساسا یاھحرط مامت زا ارم وین یاقآ زیمآ تبحم تلاخد مھنآ

 زا( یلھد میقم رایتسد ،کیلب یاقآ نویدم رایسب نم .منکیم قیمع دھعت ساسحا وا لابق

 رد ما هدنیآ ریسم ھب ھطبار رد ھک یھناتسود یاھ ھیصوت رطاخ ھب ،مدوب )رورت نامز

 جرا وا یارب نم .داد ناشن متالیصحت رد نم شریذپ یارب ھک یریسم و داد نم ھب یگدنز

 .متسھ لیاق یدایز مارتحا و

 

 ھتکلک تمس ھب ار دوخ ریسم و مدرک کرت ار یلھد ،نایلیویرت یاقآ یاھتبحص ندینش اب

 قیاق کی اجنیا رد .مدیسر رصتخم هرگ یتشک/رذگ ھب ییامیپھار ھس زا سپ .متفرگ شیپ رد

 لحاس رد عقاو ،یزاس تیچ روھشم رھش ،دابآ خرف تمس ھب نآ رد ھک دش هداد نم ھب

 نایامن رایسب ،دنوشیم ریزارس ھناخدور ھب ھک یاھتاگ ای اھمامح .مورب گنگ دور تسار

 زا سپ سنج ود رھ یاھودنھ ھک دوب نیا ،درک بلج ارم ھجوت ھمھ زا شیب ھک ھچنآ .دنا

 شتسرپ ،دوب هدش یشاقن اھراوید یور رب ھک ار دوخ نایادخ ریواصت ،ندرک مامح

 لگ میدقت اب ار اھنآ .دوب نومیم یاھرس اب یخرب و رس راھچ اب اھنآ زا یخرب .دندرکیم

 ینابز ھب ار یزیچ و دندرکیم تدابع هدیمخ یاھرس اب و اھوناز یور رب سپس و هویم و

 مامت یاشحف و قلطم لھج زا یشیامن اجنیا رد .ممھفب متسناوتیمن نم ھک دندرکیم ھمزمز
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 و بآ و گنس ھب و دنا هدروخ بیرف و دناهدش قمحا ھک یلقاع تادوجوم – تسا ساسحا

 .درادن ناش یارب یدوس چیھ اھنیا مامت متسھ نیئمطم ھک دنا هدروآ نامیا شتآ

 

 مرگ یکانتشحو ھنوگ ھب اوھ .دیسریم لحاس ھب بلغا ام قیاق ،دابآ ھلا ھب روبع ریسم رد

 رازگ ساپس رایسب ھک درک راتفر ھنانابرھم رایسب نم اب دابآ ھلا یضاق رتراک یاقآ .دوب

 )تسا ھتشاد بوخ رظن نم ھب تبسن ھشیمھ ھک( نایلیویرت یاقآ ھک مدش علطم یتقو .متسھ

 هرگآ هار رد ھک متفرگ میمصت ینیمز رفس رد ،دنک کرت هرگا دصقم ھب ار ھتکلک دھاوخیم

 زا سپ ھک دنتشاذگ مرایتخا رد کرتشم ھکسلاک کی ،رتراک یاقآ فطل اب .منک تاقالم وا اب

 هداج ناراب ،میدش جراخ سرانب زا ھکنیا زا سپ .مدرک زاغآ ار مرفس نآ رد نادمچ نتشاذگ

 اب یرطاق ھکسلاک راوس ،دنک تکرح تسناوتیمن ام ھکسلاک ھک دوب هدرک دولآلگ نانچ ار

 و دیراب یدیدش ناراب یتاغریش ھب ندیسر زا شیپ .میدرک تکرح و میدش نام یاھنادمچ

 .منک یط هدایپ ار لیام ٢۶ دودح و هدش هدایپ مدش روبجم ھک درک دولآلگ نانچ ار ام هار

 

 مدرک ادیپ ار نایلیویرت یاقآ ھک مدش لاحشوخ اجنآ رد و مدیسر ھتکلک ھب ناوارف تقشم اب

 یشنم رتفد ھک تموکح ھناخ رد ھک تساوخ نم زا و درک ییاریذپ نم زا ینابرھم اب ھک

 رس و کنیتنیب مایلیو وناب اب مھ و ناتسود زا رفن دنچ ھب ارم .منک یگدنز وا اب ،دوب اجنآ

 یلوا ھب .مدش ھتفریذپ رایسب ھجوت و ینابرھم اب ھک درک یفرعم نواعم فلاکتیم )درال لاح(

 .مداد ار فلاکتیم یاقآ ،شردارب زا یھمان یمود ھب و متشاد ار درالآ لارنژ یھمان

 

 نوتربمپ ناتیپاک و نوسکج یاقآ ،متشاد ررکم لماعت اھنآ اب ھتکلک رد ھک ینایاقآ نایم رد

 اب .منکیم ینادردق ساسحا اھنآ ھب تبسن تدش ھب ھک دندرک یدایز کمک کرادم ھیھت رد

 یاھنامتخاس .مدش لاحشوخ رایسب ،درک یفرعم نم ھب نایلیویرت یاقآ ھک ینایاقآ ھعماج

 نیرت دنمتورث ھب ار ناکم نیا ،دیلوت و تراجت .دیسریم رظن ھب بیجع نم رظن رد ھتکلک

 ندمتم نانچ ار لاگنب نایموب یسیلگنا تالیصحت .تسا هدرک لیدبت دنھ هراق رد ناکم

 اما .دنا ھتفریذپ ار تیحیسم نید و ییاپورا موسر و بادآ اھنآ زا یرایسب ھک تسا ھتخاس
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 ندب یور ار لدرخ نغور اھنیا .دنھدیم ھمادا دوخ لھج رد نانچمھ اھنآ زا یرایسب

 راگزاسان ،دنوشیم کیدزن اھنآ اب وگتفگ یارب ھک یناسک یارب ار اھنآ ھک دنلامیم دوخ

 .دزاسیم

 

 متسھ شتیامح و فطل رطاخ ھب تموکح تقو ریزو ،نتانکم رس محرم نویدم اقیمع نم

 .درک مھارف اج نیا ات ھنایدول هداج رد میاھھنیزھ مامت تخادرپ یارب ار تموکح زوجم ھک

 رد کلم کی ھیدھ رب هوالع ،شزرا اب رایسب یرادرب ھشقن یاھرازبا ھیھت یارب مھ و

 .دوب هاوخریخ و الاب رایسب دادعتسا اب یاقآ کی وا .مرازگ ساپس یلھد یاھنیمز
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 لباک ھب تیرومام کی رد ھتکلک زا – متفھ لصف
 

 یرونج رد اجنآ زا جورخ ماگنھ ،مدوب ھتشاد هاگن ھتکلک رد مظنم ھنوگ ھب ھک ار یھچرتفد

 ھخسن نم ،ھناتخبشوخ .دش ھتفرگ نم زا لباک شروش رد ما یمسر یاھھمان مامت اب ،١٨٣۵

 یلاع تلود طسوت لاس نآ رد ھک مدرک تفایرد دیو دولک رس زا ار اھنآ زا یخرب یاھ

 روشک رد میاھرفس شرازگ و یناگرزاب و ییایفارغج تاعالطا .متفرگ رارق وا تایادھ ریز

 فیرش چوا و ناتپ کاپ روھشم یاھسیدق حرش اب دنس دور یبرغ ھنارک رد چولب یرازم

 ات مدوخ تارطاخ زا ،ھمان دنچ زج ھب ،ھیقب .مداتسرف تموکح ھب وا قیرط زا ھک دنا نامھ

 .دوب لباک رد ھثداح عورش ھک هام نآ مود زیگنا هرطاخ حبص زا و تسا ١٨۴١ ربمون لوا

 لاس ات تقو نآ زا و لباک رد متارطاخ رتفد ات مدرک یعس اما ،مدوب ینادنز مدوخ ھچ رگ

 .مراد ھگن ار ١٨۴۵

 

 ،لک رادنامرف زا و مدرک تفایرد یلاع تموکح زا ییاھن تاروتسد ١٨٣۵ یرونج رد

 ییاج ،مدرک تکرح راھدنق دصقم ھب ھتکلک زا .متفرگ یصخرم دیقف کنیتنیب مایلیو درال

 لباک رد نسیم یاقآ ھک یقوقح نامھ اب ھباشم تیعقوم اب ،مدش بوصنم رومام ناونع ھب ھک

 ھنایدول رد یبرغ لامش یاھزرم رد یسایس رومام دیو دولک رس رظن ریز ود رھ ام .دراد

 :تشون نسیم یاقآ ھب وا .میتفرگ رارق

 

 ناونع ھب ار امش دنا لیام لک رادنامرف بآمتلالج ھک مناسرب امش عالطا ھب ملاحشوخ ،اقآ«

 .دنک بوصنم هام رد ھیپور ٢۵٠ شاعم اب لباک رد ام هدنیامن

 

 اجنآ رد وا مراد راظتنا نم و دش بوصنم راھدنق رد امش ھباشم قوقح اب زین لال نھوم

 .»دھد ھمادا دوخ راک ھب

 .١٨٣۵ چرام ۵ ،ھنایدول ،یسایس رومام ،دیو
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 خرف ،روپناک ،دابآ ھلا ،سرانب یاھنوتناک و گرزب یاھرھش زا ھنایدول ھب ھتکلک هار رد

 ار نآ راختفا و منک فقوت فلتخم لیالد ھب مدش ریزگان ریخا لحم رد .متشذگ یلھد و دابآ

 هدالوا هاشربکا دیقف ترضحیلعا رابرد ھب فلاکتیم یاقآ ،لک رادنامرف رومام اب ھک متشاد

 هداوناخ یاضعا ریاس و گرزبردپ مان ترضحیلعا .موش انشآ گرزب رومیت تسگا هداوناخ

 راختفا سابل میارب وا .دنتشاد یلاع یاھماقم رابرد نآ رد تردق نامز رد ھک درک دای ارم

 .تسب مرس رب دوخ ناتسد اب ترضحیلعا و داد ھیدھ ھمامع یور یتارھاوج یخرب اب

 

 :داد رارق بطاخم ھنوگ نیا ارم دولک رس ،مدیسر ھنایدول ھب یتقو

 

 هداد خر امش نتسویپ رد یدایز ریخات ھک اجنآ زا ،امش تمیزع خیرات ھب ھجوت اب ،اقا«

 یفاک لوا شخب رد هدش هداد حرش تابیترت لیمکت یارب زور ھس ای ود منکیم روصت ،تسا

 .دینک زاغآ اروف ٢۶ ھبنشود زور رد ار دوخ رفس ھک دشاب

 

 رظتنم ،اجنآ ھب دورو ضحم ھب .تفر دیھاوخ روپلواھب تمس ھب روپزوریف ریسم زا امش

 ھیارا هدنیآ رد امش ییامنھار یارب ار یصاخ تاروتسد ھک دوب دیھاوخ نوسکم درگرس

 نیرتشیب ،دیا هدش بوصنم امش ھک یرتفد رد امش راتفر میظنت رد دیاب نم و درک دھاوخ

 .»منک ھیصوت اھنآ ھب ار ھجوت

 ١٨٣۵ ربوتکا ٢١ ،ھنایدول ،یسایس رومام ،دیو

 

 هراغ رد هریج زا روبع اب و میداد ھمادا جیتلس پچ لحاس دادتما رد ھنایدول زا ار دوخ هار

 میھاربا ریپ ،وا ریزو .تفریذپ یتاظحالم اب ار ام ،سیئر و میدیسر تودمم ھب روپزوریف و

 نوریب اھلیف شدرگ یارب سیئر اب دعب زور .دزاس هدیدنسپ ارم تماقا ات تفرگ روتسد ناخ

 .میدوب اھنآ یرگیھام بیجع شور دھاش و میتفر
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 نآ نانکاس .دراد هراغ دور زا یهرظنم و تسا مکحتسم و کچوک رھش کی تودمم

 .دنا اھیرتخ ناناملسم

 

 هدھاشم لباق دور لحاوس رد طقف تشک .میدیدن یدایز زیخلصاح نیمز تودمم کرت زا سپ

 ندیسر زا شیپ .تشاد دادتما یگیر یارحص ای قرش تمس ھب لیام ود ات کی زا ھک دوب

 ای سیسافیھ ییاجکی یاھنایرج پچ تمس رد یاتسور قیرط زا هرتوپ دواد زا روپریخ ھب

 سیسافیھ بآ ود نایم ھک میدینش .میتشذگ ھنایدول یلیام ١۵٠ رد جیلتس ای سوردوسیھ و سایب

 نآ زا و تسا هدش ھتخاس میدق نارود رد نیا .دراد دوجو ناتپ کاپ مان ھب یرھش نیسیسآ و

 اب .تسا نفد اج نآ رد دیرف خیش دسج نوچ .دوشیم هاگن تدابع یارب یناکم ناونع ھب

 ریسم زا هداج .میدرک جک تمس نآ ھب ار نامریسم و میتشذگ ھناخدور زا کچوک قیاق کی

 قوف رھش فارطا ھک دش متخ هدرتسگ و تخس ،یلگ تشد ھب و دش عورش کانسرت لگنج

 .دراد ھلصاف نیمز حطس زا مدق ٧٠ ھک هدش ھتخاس یھاگترپ رب نیا .تسا هدرک ھطاحا ار

 یاھناکد یاراد و کیراب اھرازاب و هدش ھتخاس ماخ و ھتخپ تشخ اب و کچوک اھھناخ

 .دنا ھناریقف

 

 نیا ھب یگوج کی طسوت و دشیم ھتفرگ نشج ناھداوجآ مان ریز رھش نیا ق ۶٠٠ لاس رد

 وا یلصا مان( دیرف خیش یتقو .دندوب ناملسم ھیاسمھ نارس رازگجارخ ھک دشیم هرادا مان

 یاوقت ذوفن اب ،دیزگ تنوکس رھش نیا رد ،ناتسبرع و ایسآ ھب رفس زا سپ )دوب دوعسم

 ناتپ کاپ ھب ناھداوجا زا ار رھش مان و دنوش ناملسم ھک درک دعاقتم ار اھیگوج دوخ

 ھتفگ .تسا یتشک یانعم ھب یباجنپ رد ناتپ و سدقم یانعم ھب یسراپ رد کاپ .داد رییغت

 »نید عافد رد شالت« نم رواب ھب ھک ار هدھاجم تساوخیم خیش ،یتدم زا سپ ھک دوشیم

 یباذج لحم رد ھک تساوخ یراگتسر هزاجا دوخ یامنھر ای دشرم زا و دنک دراو ،تسا

 رد رایتخب نیدلا بطق خیش .تسا نفد یلھد برغ بونج یلیام ٩ ھلصاف رد ،بطق مان ھب

 یزیچ زور ھس یارب دیرف ساسا نیارب .دریگب هزور زور ھس ات تساوخ شدرگاش خساپ

 ھب ،دروخب نآ زا دیرف ھک درک ھیدھ نان دنچ وا یارب یصخش موس زور ھناتسآ رد .دروخن
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 یهدرم ناویح هدور ھک یغالک ،تقو نیا رد .تسا هدش هداتسرف بیغ ملاع زا ھکنیا نامگ

 عوضوم نیا ندید اب دیرف .تسشن یتخرد ھخاش یور و دمآ ،تشاد دوخ راقنم رد ار

 الماک شمکش و دروآ نوریب ،دوب هدروخ شیپ ھقیقد دنچ ھک ار ینان و درک راجزنا ساسحا

 ھک داد خساپ وا و تفگ دوخ یناحور دشرم رایتخب نیدلا بطق ھب ار ارجام وا .دش یلاخ

 ،دوزفا وا .دناسریم بیسآ وت ھب اذغ نیا ھنرگو تسا هدرک وت ھب یگرزب فطل دنوادخ

 ،دوب هدروخن یزیچ زور شش نوچ .»ریگب هزور رگید زور ھس و ورب الاح دوعسم«

 نیمز یور ار شتسد .درک شبلق ندنازوس ھب عورش یگنسرگ تدش و دش فیعض رایسب

 رکش هزم ھک دش ھجوتم و تشاذگ شناھد رد و تشادرب سر کاخ یرادقم و درک زارد

 :دیوگیم یتیب .دوب وا کاپ ناھد رثا نیا .دراد

 

 .»دوشیم رکش وا ناھد رد رھز و دیراورم وا تسد رد گنس«

 

 تخادنا نوریب شناھد زا ار نآ سپ ،داد تبسن تیناسنا زا یگنرین ھب ار ادخ فطل نیا دیرف

 درک فیعض ار وا یگنسرگ بش ھمین .تفر ورف رضاح یادخ ھشیدنا رد اقیمع هرابود و

 رکش لثم ھک دش ھجوتم شناھد رد اھنآ نتشاذگ زا سپ و تفرگ کاخ ھکت دنچ هرابود و

 شناھد زا رگید راب ار اھنآ و درک روطخ شنھذ ھب بیرف رکف نامھ هرابود .دنا نیریش

 یگنسرگ زا یشان فعض ھک درک رکف بش نایاپ ات دیرف .دش اعد لوغشم و درک نوریب

 .دش دنق شناھد رد اھنآ و تشادرب کاخ ھکت دنچ سپ ،دھد ناکت دناوتن ار وا تسا نکمم

 و دروخ ار اھنآ ،دنشاب هدش هداتسرف وا یوس ھب ادخ بناج زا تسا نکمم درک نامگ وا

 دیشروخ یتقو .دوب هداد روتسد نیدلا بطق شیامنھار ھک درک راطفا یوحن ھب ار دوخ هزور

 ار دوخ هزور ھک یدرک بوخ ،دیرف« :تفگ شیارب وا و تفر نیدلا بطق دزن ،درک عولط

 رت نیریش رکش زا ،ورب .دوب هدش هداتسرف تیارب بیغ ملاع زا ھک یدرک راطفا یزیچ اب

 .دندیمان رابرکش و جنگرکش دیرف ار وا ،ور نیا زا .»یوش یم
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 زا و مولعمان بسن و لصا اب یدرم ،قلغت .تسا هدش ھتشون یاھباتک دیرف تازجعم زا

 .دیسرپن یزیچ نآ تمیق زا و داد وا ھب تخوس یھلومحم ،ناتپ کاپ یلیام ٧ رد روبا یلاھا

 رابرکش تلاخد اب .دناشن یلھد تخت رب ار وا ھک دوب نیا ،درک دیرف زا ھک یتساوخرد اھنت

 ییاج ات ،دشاب ھجوت لباق رگید یاھزیچ یارب تسا نکمم صخش نیا تنطلس .دش نینچ

 اھھناریو زا یھوبنا زج یزیچ ،دوب ھتخاس وا ھک یمکحتسم و گرزب ھعلق ،منادیم نم ھک

 .دراد رارق یلھد بونج یلیام ۶ رد و تشاد مان دابآ قلغت رھش نیا .دھدیمن ناشن ار

 

 نامتخاس رد وا دسج .دوب نیدلا ماظن اھنآ زا یکی .تشاد یدایز ناوریپ جنگرکش دیرف

 ار وا نایسراپ ھک دوب ورسخریما فورعم رعاش یماح وا .دراد رارق یلھد جراخ یابیز

 .تسا هدیمرآ باذج ناکم نامھ رد زین وا و دندیمانیم »دنھ یطوط«

 

 ار وا روشک نیا یاھودنھ .تسا فلتخم نایدا ناریاز ترایز دروم جنگرکش دیرف هربقم

 ندش نییاپ زا سپ .دنراذگیم مارتحا وا راگدای ھب ناناملسم دننام و دننادیم ماھلا اب یدرم

 نفد نآ رد دیرف ھک میدش یدبنگ دراو و هدش دراو هدش یراک تشخ نادیم ھب ھلپ دنچ زا

 تسد رد .دوشیم زاب قرش تمس ھب یرد اب و هدش هدیشوپ رمرم یاھھتخت اب نآ فک .تسا

 .درادن توافت وا اب ھلاسم و هزادنا رد ھک دراد رارق نیدلاردب خیش شرسپ هربقم وا پچ

 فقس ھب اھنآمسیر اب ھک تسا گنر زبس هدارب زا راد قرب و قرز نابیاس کی اھنآ یالاب

 ھتخاس بونج ریسم رد رابغ و نغور زا هدیشوپ کچوک هرجنپ کی .تسا هدش ھتسب دوبدای

 زور ھک دوشیم زاب مرحم هام مجنپ رد لاس رھ و دراد مان تشھب هزاورد نآ .تسا هدش

 ولج ھب ار رگیدکی و دنروآیم موجھ اجنآ ھب زور نآ رد مدرم .تسا سدقم درم نآ گرم

 ماجنا اب .دنوشیم نوریب یدعب برد زا و هدش تشھب هزاورد دراو ھلجع اب و دنھدیم لھ

 تشھب رد ار ناکم نیلوا ،دننکیم تمیزع رگید ناھج ھب یتقو ھک دنوشیم دعاقتم ،راک نیا

 انب نیا .تسا تف ٣٠ نآ عافترا و مدق ٢٠ یخیرات یانب نیا طیحم .دش دنھاوخ بیصن

 کیدزن زا و هدش گنر دیفس ھنوچ اب .تسا هدش اپرب ایلوا نیدلا ماظن خیش ،شدرگاش طسوت
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 رد )١٢۶۶( ق ۶۶۴ رد و دمآ ایند ھب )١١٧۴( ق ۵۶٩ لاس رد دیرف .دراد ییابیز رھاظ

 :دنکیم نایب ار قوف یاھ خیرات ریز تیب .تشذگرد جنلوق رثا رب یگلاس ٩٠ نس

    

 .»رصع دوعسم تلحر حلاص هللادیرف دش / رمع هدازآ دباع دلوت دش امرف محر«

 

 »هللادیرف دش« و وا رمع »هدازآ دباع« یاھ هژاو ،وا دلوت خیرات »امرف محر« یاھ هژاو

 .تسا وا تشذگرد خیرات

 

 ھتخاس هاش قلغت طسوت ھک دراد رارق یرگید دبنگ ،نادیم نیا رد یخیرات یانب نیا رانک رد

 .دراد رارق نآ رد دیرف هدالوا هریغو لضف خیش ،نیدلازعم ،نیدلاالع خیش هربقم .تسا هدش

 ھب یرد و تسا یلوا زا رتگرزب .تسا مدق ٣۶ نآ طیحم و تف ۵٠ دودح دبنگ نیا عافترا

 ھمھ .تسا هدشن ریمعت زگرھ اریز ،دسریم رظن ھب رت یمیدق .دوشیم زاب بونج تمس

 دادیم ناشن ،دوب هداتفا اھنآ یور رب ھک لگ دنچ اما ،تسا هدیشوپ کاخ و درگ اب اھربق

 .دننکیم دیدزاب اھنآ زا مدرم هاگھگ ھک

 

 نم دزن یرورض جاتحیام و ینیریش اب ار دوخ نارومام ،روپلواھب ھب نم ندیسر اب باون

 لیلد ھب رھش نیا .درک ھیارا نم هدنیآ رفس لیھست یارب ار دوخ ھنانابرھم کمک و داتسرف

 دنچ .دراد ھبنا ناتخرد زا رپ و ددعتم یاھغاب .تسا روھشم شیاھلین و مشیربا تادیلوت

 هدنیامن زا ار ریز یاھلمعلاروتسد ،ربمسد ٩ رد .مدنام باون رصق رد اجنیا یزور

 .متفرگ یگدامآ نآ قباطم و مدرک تفایرد دوخ ییامنھار یارب لک رادنامرف

 

  ،اقآ«

 یریتاسد ،روپلواھب ھب ندیسر ضحم ھب ھک مھد یم عالطا امش سردآ ھب ٢١ خروم ھمان رد

 .دش دھاوخ ھیارا امش ھب نوسکم درگرس طسوت امش هدنیآ یاھییامیپھار یارب
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 هداد امش ھب رسفا نآ طسوت تسا نکمم ھک یروتسد رھ و ھمان نیا تفایرد زا سپ ،مود

 ریسم رتفد لاسرا و ھیھت نآ فدھ .دنام دیھاوخ اجنآ رد زور ١۵ و ھتفر ناتلم ھب ،دوش

 .تسا ناکم نآ یراجت عبانم اب ییانشآ و امش

 یرادھگن ار دوخ تشاددای رتفد ھنوگچ ھک منک هراشا امش ھب درادن دوجو یدروم ،موس

 اجنیا ھک یتقو اریخا و دیدرک تفایرد ھتکلک رد ور یاقآ زا یاھروتسد ھک ھنوگ نآ .دینک

 بسک اراخب ھب زنرب ردناسکلارس اب رفس لوط رد ھک یھبرجت و زجاھ یاقآ زا ،دیدوب

 شنیب مامت دیاب ،دوریم راظتنا امش زا ھک ییایفارغج و یرامآ تاعالطا عون زا ،دیدرک

 یوحاس-باتک کی رد ار دوخ ریسم دوشیم ھتساوخ امش زا .دیزاس زکرمتم نآ رد ار دوخ

 دیناوتیم ھک ار یعالطا رھ .دوش یرادھگن روظنم نآ یارب مظنم ھنوگ ھب ھک دینک جرد

 .دینک جرد دوخ رتفد رد ،دینکیم رفس نآ رد ھک یروشک رامآ دروم رد

 یاھرازاب ،روشک تادیلوت :دینک ھجوت ریز تاکن ھب یراجت لیاسم ھب ھطبار رد ،مراھچ

 ماجنا اھنآ اب ھک یاھنآکم زا و نآ ھب تادراو و تارداص ،تراجت فلتخم یاھھار ،یلصا

 و متسیس ،لقن و لمح لیاسو ،اھنآ تمیق ،ھنالاس یلامتحا رادقم ،یراجت ھطبار .دوشیم

 ناگدنیامن ھک یاھناکم مان ،دوشیم ماجنا اھنآ طسوت تراجت ھک یناگرزاب ،ضراوع خرن

 .ھمیب یاھ خرن ھیلک و دنا رقتسم اجنآ رد اھنآ

 نآ رد و دیور یم ناخ یزاغ هرید ھب ،دسریم نایاپ ھب ناتلم زا امش دیدزاب یتقو ،مجنپ

 تمس ھب روپناجور و ینسا ،دنرھ ،لاجد ریسم زا نآ زا سپ .دیشابیم زور ١٠ اج

 .درک دیھاوخ تکرح توکناتیم

 شرازگ ،مدرک بلج اھنآ ھب امش ھجوت الاب رد ھک یاھزیچ رانک رد رفس نیا ریسم رد ،مشش

 راھدنق ھب ھک روپراکش و ناخ یزاغ هرید نیب ،دنس دور یاھ ھنارک یاھریسم زا یهژیو

 .اھنآ دروم رد یعالطا رھ لومش ھب ،درک دیھاوخ ھیھت ،دوشیم یھتنم

 ھک یریسم رھ زا ،مود شرازگ لاسرا یارب ،توکناتیم رد تماقا زور جنپ زا سپ ،متفھ

 ییاج ،دینکیم تکرح روپراکش تمس ھب ،دسریم رظن ھب رت تحار و رت نما امش رظن ھب

 هریغو ناتلم رد ھک دیروآ تسد ھب یھباشم تاعالطا ات دنام دیھاوخ اجنآ رد زور ١۵ ھک

 .دیا هدروآ تسد ھب
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 ات دیشاب دوخ راتفر بقارم رگید ھبنج رھ زا یلک ھنوگ ھب و اھوجتسج نیا ماجنا رد ،متشھ

 نامز نیع رد .دینک یریگولج لحم تاماقم بناج زا نظ ئوس ای تداسح نیرتمک داجیا زا

 ،دھد ناشن یواکجنک  عوضوم رد ھک یرگید سک رھ و ناناگرزاب ھب ات درک دیھاوخ شالت

 و دنس دور رد یدرونایرد ندرکزاب یارب ھیناترب تموکح تامادقا دروم رد یتاعالطا

 لیامت اج نآ رد ھک یناسک یارب یراجت یایازم و دش دھاوخ ماجنا نآ ساسارب ھک یطیارش

 .دیھد تامولعم ،دنشاب ھتشاد تراجت ھب

 امش راظتنا رد یدعب یاھروتسد ھک ییاج ،دیدرگیم رب روپلواھب ھب روپراکش زا ،مھن

 .دوب دھاوخ

 زا ھک ار ییایادھ و اھھمان ،دیھد ھمادا دوخ ییاھن دصقم ھب تسین رارق الاح نوچ ،مھد

 ندرپس اب ،درک دیھاوخ ظفح ناتسناغفا رد نیریاس و اسور یارب ،دیا هدرک تفایرد تموکح

 ار امش یاھنادمچ ات دش دھاوخ نیعت روپلواھب رد یسک رھ ای نوسکم درگرس ھب ایادھ

 .دیھد ماجنا یناسآ ھب ار دوخ رفس دیناوتب و دھد شھاک

 .»دینکیم لاسرا نوسکم درگرس قیرط زا ار دوخ یاھشرازگ ،مھدزای

 ١٨٣۵ ربمون لوا ،یسایس رومام ،ھنایدول ،دیو

 

 ربمسد ١٠

 ریز لیام کی یارب ام ریسم .دوب ٣٢ جنسامد .میدش جراخ روپلواھب زا باتفآ عولط رد

 یارب ھک تشاد یدایز بیس ناتخرد ام تسار تسد رد یغاب .دوب ھبنا دنلب ناتخرد ھیاس

 طسوت هدش نیشن ھت یاھنجل یور ام .دوب هدش هدیشوپ ایروب اب امرس ربارب رد تظفاحم

 مشچ ھک اجنآ ات .دش ام یاھپسا یارب رسدرد داجیا ثعاب ھک میدرک رفس ھناخدور

 نوتسنفلا یاقآ طسوت اھنآ .دنتشاد دادتما اھهرانک رد ھک دندشیم هدید زگ ناتخرد ،دیسریم

 .دناهدش فیصوت

 

 جیلتس ای سوردوسیھ و سایب ای سیسافیھ دحتم یاھرھن طسوت ھک میتشذگ هراغ دور زا

 ،تفگ و درک بجعتم ار روشیک لگوج ،نم رفسمھ و تسا دولآلگ بآ .تسا هدش لیکشت
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 وا .دوب فاص الماک اھنآ بآ ،درک روبع ھناخدور ود نآ زا روھال رابرد یوس ھب یتقو

 ضرع .دوب ۵۴ بآ یامد .تسا دولآلگ انمج دننام یناراب لصف رد هراغ ھک درک هدھاشم

 دولآلگ زیچرھ ھب روشک نیا مدرم .دوب موتاف ١٢ نآ قمع و درای ٣٠٠ دودح ھناخدور

 .دننکیم دای مان نیا ھب ار نآ ور نیا زا و دنیوگیم هراغ

 

 وا .مدش اجکی کچوک ھفردب کی سار رد دمحم لگ یضاق اب ھناخدور تسار لحاس رد

 ١٢ و ھناخ ۴٠ دودح ھک ییاج ،دوب تیعمجرپ ییاتسور البق ھک دناسر ناھوامادآ ھب ارم

 .دوب عبر کی و لیام ۵ ام رفس تفاسم لک .دراد دوجو یشورف رابوراوخ ناکد

 

 ربمسد ١١

 .دراد رارق هدکھد ١۵ رس رد ھک دروآ روپنایم ھب ار ام عبر کی و لیام ١٧ ییامیپھار

 ھطاحا ھبلک ھس ای ود طسوت ھک یھاچ رھ و هدوب رپ یشحو توت اب اجنآ و اجنیا ھک ینیمز

 تشک ناوارف اجنیا رد لین هایگ و مغلش .دراد روشک شخب نیا رد ار اتسور کی مان ،هدش

 تموکح و دنا ماوقا ھمھ زا نازرواشک .تسا روھشم شا ھبنپ رطاخ ھب روپنایم و دوشیم

 جنسامد .دراد ناکد ١۵ و ھناخ ۵٠ روپنایم .دنیاتس یم ار لام ناواس ناوید ،دوخ مکاح

 .دوب ھجرد ۴۵

 

 ربمسد ١٢

 یخرب و کشخ اھنآ زا یخرب ھک دوب هدش عطق یرامش یب یبآ یاھنایرج اب ام ریسم

 رسارس .دننک یرایبآ ار اھنیمز ات دناهدش ادج هراغ زا ھمھ اھنیا .دندوب قیمع بآ یاراد

 عاونا اما .دنکیم دیلوت نیلیپ مان ھب یهویم یمود .تسا لج و زگ ناتخرد زا هدیشوپ روشک

 روشک نیا ھک دنکیم راھظا نوتسنفلا یاقآ .میدرک هدھاشم ار وھآ هژیو ھب ،راکش فلتخم

 عقاو یاھاتسور ات مدش راوس رتش رب نم .تسا اھلگنج نآ لیلد و تسا وھآ زا راشرس

 ھک دننکیم یگدنز هداد شوج مغلش اب امومع نازرواشک .منک اشامت ار هداج فرط رھ رد

 ،میدرک فقوت هرجیش رد ام .دوب ۴٨ دیشروخ عولط زا سپ جنسامد .دنیوگیم ولگنوگ نآ ھب
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 تسا ریقف یاتسور کی نیا .میدش ھجاوم تخوس دوبمک اب و یلیام مین و هدزاود ھلصاف رد

 .دراد ناکد کی طقف و

 

 ربمسد ١٣

 غابلاش رد و میدیسر دابآ عاجش ھب عیر ھس و لیام ١٠ دودح یاسرف تقاط رفس کی زا سپ

 ناوارف اجنیا رد ھک دوب لین و ھبنپ عرازم نایم زا ام ریسم .میدرک فقوت رھش جراخ

 لباق تراجت اھنآ ناردارب .دننکیم تشک روشک نیا رد یرتخ ھقبط یاھودنھ .دنیوریم

 ناتلم ھب میقتسم هداج ،ام تسار تمس رد .دنھدیم ماجنا ناتسکرت و ناسارخ رد یھجوت

 .دننکیم دمآ و تفر نآ رد ناناگرزاب ھک دوریم

 

 ربمسد ١۴

 .درک فقوت ھب روبجم ارم ھک دندش راتفرگ ینوخ لاھسا و دیدش بت اب ام هورگ دارفا مامت

 نتشاد اب ،طاشن یب زور نیا رد و دوب ملاس ھک دوب یدرم اھنت روشیک لگوج ،نم رفسمھ

 یاھوراد و درکیم ھعجارم نارامیب ھمھ ھب وا .درک نم ھب یگرزب کمک ،رامیب نجرد مین

 و تسا یلقاع درم وا .دومنیم ھیھت ،درکیم زیوجت رھاط دمحم ،نم یناریا زپشآ ھک ار

 .مدوب ھتفرگ راک ھب ار وا راھدنق ھب مرفس رخاوا رد

 

 رپ اھاج یضعب رد و تسا کشخ قدنخ .تسا هدش ھطاحا یتشخ دنلب راوید اب دابآ عاجش

 یاھراوید ،دننکیم یگدنز نییاپ ھقبط دارفا نآ رد ھک یاھھبلک .تسا هریغو نیگرس زا

 ناتلم دیقف مکاح ناخ رفظم ردپ ناخ نیدلا عاجش طسوت نیا .دنناشوپ یم ار دابآ عاجش

 .دننکیم شیاتس شا ینامتخاس قوذ و تلادع رطاخ ھب ار وا مدرم .دوب هدش ھتخاس

 

 رقتسم هزاورد رد ھک ھکیس نازابرس اما ،مورب رھش لخاد متساوخ مناراکتمدخ زا یکی اب

 سوساج ناونع ھب ام اب و دنا کوکشم رایسب ینپمک نامداخ ھب اھھکیس .دندش عنام ،دندوب

 نآ رد ،تفگ ھک دش کیرحت یرفاسم طسوت رھش ندید یارب نم یواکجنک .دننکیم راتفر
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 یلاھا زا یکی ییوگ و مدیشوپ ھناریقف یاھسابل ،بورغ .دراد دوجو ییابیز یاھنامتخاس

 .مدش هزاورد دراو ،مدیزرلیم دنچ رھ ،مزیگنارب ار نانابھگن کش ھکنیا نودب ،مدوب روشک

 ھبیش اھنآ .دننکیم عطق ار رگیدکی زکرم رد و دناهدش ھتخاس ییایسآ کبس ھب اھرازاب

 ناوارف سانجا اب ھک دراد دوجو ناکد ٣۶٠ .نآ رھاظ یانثتسا ھب ،دندوب تارھ قوسراچ

 روھشم لحم ،رھش یاھانب نایم رد .دنا ھقبط راھچ ای ھس اھھناخ .تسا هدش رپ شورف یارب

 عاجش .دوشیم ھتخانش جرب ناماس مان ھب دنلب دبنگ اب ھک دراد رارق باون موحرم خاک ای

 ھس .دریگیم یشیپ روپلواھب رھش زا یزیمت رد ھکلب ،ییابیز رد اھنت ھن عومجم رد دابآ

 رھش رگید هزاورد زا .تسا برغ تمس ھب نآ ناھد ھک دراد دوجو هراوید یور پوت

 نیا نانکاس یلصا شخب یارس یاھودنھ .مدشن ھتخانش ھک مدرک رکش ار ادخ و مدش نوریب

 .دنھدیم لیکشت ار ناکم

 

 .مدش هدناوخارف زابرس کی طسوت ،مدش نوریب اھرگنس یسررب یارب رھش راوید زا یتقو

 وا .تشاد هدھع ھب ار دابآ عاجش رد ھجاراھم ھناخپوت یھدنامرف و تشاد لاس ۶٠ دودح وا

 یتقو .دوب سرانب رد اھسیلگنا لتق رد تسدمھ و وھنکل رد یلاع ریزو تمدخ رد البق

 ودنھ وا مان .تسا باجنپ رد نامز نآ زا و درک رارف دنھ زا وا ،دش نادنز یلاع ریزو

 رایسب یگدنز و تسا توپجار لصا رد وا .تسا وھنکل کیدزن دابآ غاد یلاھا زا و ھگنس

 .تسا هدنارذگ رس تشپ ار یشخب تذل

 

 ربمسد ١۵

 میدناشن اھنآ رد ار دوخ نارامیب ،دنتشاد لیبنز/دبس ود کی رھ ھک رتش ود ندومن ھیارک اب

 .دراد رارق ناتلم هار ھمین رد ھک تسا ھبلک دنچ زا لکشتم هدکھد نیا .میتفر غاب یھدا ھب و

 دابآردنکس هزاورد ھب ندش الاب نودب ،نیاربانب و دوب اھلگنج نایم زا اجنآ زا ام ریسم

 ھب نداد ھیدھ یارب نم نتفر عنام ھکیس نازابرس .منک دصر ار یریسم چیھ متسناوتیمن

 یک یجورگ هاو یج ھصلاخ« :متفگ یمن ار اھنآ بولطم ھلمج نیا رگا ،دندشیم کنان ھباب
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 عبر کی و لیام ١١ دودح ھلصاف مامت .تسا اھھکیس نایم رد یبھذم فراعت کی ھک »حاتف

 .دوب

 

 ناونع ھب ھجاراھم هاپس طسوت یرازم ھلیبق سیئر ،چولب ناخ مارھیب نزردام ای وشخ تنج

 ار اھنآ زا یدایز رامش و دندرک تراغ ار اھیرازم دایز یاھاتسور ھک دش هدروآ ریسا

 اھچولب هداوناخ زا اھیرازم .داتفا قافتا شیپ هام جنپ دودح یریگرد نیا .دندومن ماع لتق

 اھناوراک ھک دنا ماندب نانزھار نانچ و دنا روپراکش و توکناتیم نیب ھقطنم نکاس اھنآ .دنا

 ناتلم تموکح ریز دایز یاھاتسور اھنآ .دنرادن ار اھنآ ھقطنم زا روبع تارج نارفاسم و

 هاش هدنیامن .دنسرتیمن ،دنوشیم هدیمان اھنآ یایاعر ھک دنس ناریما زا و دناهدرک تراغ ار

 زا ییایادھ اب ھک ھنایدول زا تشگزاب ماگنھ یشبح ناخ میھاربا تسایر ریز ،تارھ نارماک

 دوب ینز تنج .تفرگ رارق یراتفردب دروم اھیرازم نیا یوس زا ،دوب هارمھ ام تموکح

 اب یدایز تدم شنابھگن هزاجا اب .دوب لاس ۵٠ زا رتمک شنس دادیم ناشن شیاھوسیگ ھک

 تسد ھب یتاعالطا ناخ مارھیب ،شداماد روشک تارطخ یضعب زا و مدرک تبحص وا

 رانک یزرم ھقطنم قیرط زا ،دوب روپراکش ھب توکناتیم زا نتفر نم فدھ نوچ .مدروآ

 نم اب ار ماش ات مداد هزاجا شیارب ،دنکیم تموکح نآ رب شداماد ھک دنس دور تسار

 وا ھب یمشیربا ھقیلج کی و ھیپور راھچ .مزومایب نادنز رد وا یاھیتحاران زا و دروخب

 ار شتالکشم و دوخ یاھیتخبدب مامت وا .درکیم امرس ساسحا تدش ھب اریز ،مدرک میدقت

 ناونع ھب ار رتش ٢٠ مارھیب .درک شاف نم یارب ھکیس شترا طسوت یریگتسد نامز زا

 وا ھب ھک ییاج ،دندربیم توکناتیم ھب ار وا ھکیس نانابھگن و دوب هداتسرف وا یارب جاب

 ھجاراھم رومام یارب ار رگید رتش جنپ ناخ مارھیب ات دنامب اجنآ رد ،دوب هدش هداد روتسد

 .دتسرفب ناتلم ھب

 

 ربمسد ١۶

 رد یغاب رد ار یھناخ میامنھار اما .دناسر ناتلم ھب ار ام یلیام مین و هدزای ییامیپھار

 شیارب و داد ربخ نم ندیسر زا ار لام ناواس ناوید وا .داد نم ھب رھش یلیام ود یکیدزن
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 ھکنیا ات ،میشاب ھتشاد ھناخ رھش لخاد رد ھک دنھدیمن هزاجا ام یارب لحم تاماقم ھک تفگ

 نآ ،رترود لیام ١٠ دودح ،دوخ هاگودرا رد لام ناواس .دسرب اھنآ ھب لام ناواس ریتاسد

 .تشاد رارق بانیچ دور یوس

 

 مادک رھ ھک اجنآ و اجنیا رد ھبلک دنچ زج ھب ،تشادن دوجو هار ریسم رد ییاتسور چیھ

 هاش هراب رد اج ھمھ مدرم .تشاد رایتخا رد هاچ کی و دوب هدش لاغشا درم دنچ طسوت

 .دندیسریم رظن ھب یضاران ھکیس تموکح زا و دندرکیم وجسرپ عاجش

 

 ربمسد ١٩ ات ١٧

 یتولخ ناکم نینچ رد ندنام زا نم .میدینشن لام ناواس زا یزیچ چیھ و میدنام غاب رد ام

 یتاعالطا و منک تاقالم راجت اب مناوتیمن رھش زا ندوب رود لیلد ھب ھک مدوب هدرزآ رایسب

 یامنھر ای لیکو زا نم .دوب ناتلم ھب نم رفس یلصا فدھ ھک مروآ تسد ھب یناگرزاب زا

 .دتسرفب هاگودرا رد شیاقآ یارب ار نوسکم درگرس ھمان ھک متساوخ دوخ

 

 ربمسد ٢٠

 ھب ھبپور ٢٠ میارب ناتلم رد مار اید وا رومام ،لام ناواس ناوید ریتاسد ندیسر ضحم ھب

 هزاورد تلود ھک درک مھارف میارب رھش هزاورد رانک رد یھناخ و داتسرف »تفایض« ناونع

 اب دعب زور ھک داد لوق و درک ندید نم زا یروپراکش رجات کی ساد مار .تشاد مان

 .دھدب میارب ناتلم تراجت دروم رد یتاعالطا ات دیایب نم دزن اھیناھول یارمھ

 

 یاھروشک ندید لیم نوچ ،دوب نم یارمھ یلھد زا مموحرم یومع رسپ ناشیک ادار

 نم ھب تبسن و تشاد ار یسراپ و یسیلگنا یاھنابز نتسناد تیزم وا .تشاد ار یجراخ

 لقن رد یگرزب کمک وا .متشاد تسود اقیمع ار وا مھ نم .درکیم یزیمآ تبحم ساسحا

 عورش یسیلگنا نابز ھب ھلجم نتشون ھب وا .درک نم ھب قاروا یرادھگن و اھھمان ندومن

 نیا زا و دنک ھیارا نوسکم درگرس ھب روپلواھب ھب تشگزاب رد تفرگ میمصت ھک دوب هدرک
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 اھنآ ینیبشیپ اب ھک دوشیم یاھزیچ ھجوتم تردن ھب ناسنا .دنک تمدخ وا رظن ریز قیرط

 ندیسر اب ،دوب هدش رامیب نم هورگ یاضعا ریاس دننام ھک وا .دنکیم مرگرس ار دوخ نھذ

 شگرم زا شیپ ھقیقد کی وا .ابو زا ھکلب ،یرامیب نآ رثا زا اھنت ھن ،تشذگرد ناتلم ھب

 ادخ مان اب و تسب ار شنامشچ ناھگان .درک تبحص نم اب دایز تبحم اب و دوب لقاع الماک

 یسک گرم اب ،مدوب هدیدن ار یسک گرم زگرھ نم .تفر یدبا ملاع ھب شحور ،نابز رب

 رارق وا دسج رانک رد ینیگمغ/مشخ تلاح اب و مدوب هدش ریگلفاغ ،متشاد شتسود رایسب ھک

 .تخادنا عاضوا کرد ھب ارم و دیبات ما ھتسخ یاھکلپ رب تدش اب دیشروخ ھکنیا ات ،متشاد

 

 .مینامب ناتلم رد یتدم میدش روبجم و متفرگ رارق بت ھلمح دروم مھ نم

 

------------- 

   

 ھگنس لاھنون هدازھش هاگودرا هار رد رادنامرف لام ناواس ناوید ،ناتلم ھب ندیسر زا شیپ

 یدصاق طسوت دمحم لگ یضاق تسایر ریز یوناترب رومام ھمان یفرعم ور نیا زا و دوب

 .دش هداتسرف شیارب

 

 یدایز یاھوگتفگ اھیناھول اب هژیو ھب و روپراکش ناناگرزاب اب ،ناتلم رد تماقا نایرج رد

 یرازاب یامنرود زا ،دنھدیم ماجنا ھنایم یایسآ رد ار یقنور رپ تراجت ھک اھنآ .متشاد

 ھلدابم یارب یبوخ لحم ،اھنآ ھتفگ ھب و دندوب لاحشوخ رایسب ،دوش داجیا توکناتیم رد ھک

 .دھدیم تاجن ناتسودنھ ھب نتفر تمحز زا ار اھنآ و دوب دھاوخ اھنآ زرم رد

 

 هدروآرب ار اھنآ عقوت ھک دنس دور رد یدرونایرد شیاشگ یایازم شزومآ اب ناناگرزاب

 دیاب ھنوگچ دننادب ھک دننآ قاتشم ،دراد رما نیا رد ھیناترب تموکح ھک یھقالع و دزاسیم

 یگدنز« زا نم .دنوشیم یتشک راوس ھک یتقو ،دوش تظفاحم نادزد ربارب رد اھنآ زا

 ٢٠ رد دنس و ام تموکح نیب ھک مدناوخ ار یهدھاعم دافم ،پیسنرپ یاقآ »ھگنس تیجنر
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 تموکح فدھ ھک دوب هدش هداد نانیمطا اھنآ یارب .دوب هدش دقع ١٨٣٢ لیرپا ٢٢ و

 نیا یاتلد و ھناھد قیرط زا تراجت و اھیتشک یارب دازآ هاگردنب کی داجیا اھنت ھیناترب

 رد ار نآ لحاوس ھک یاسور و اھتموکح ھک متفگ اھنآ ھب .تسا یناریتشک لباق ھناخدور

 ضراوع و دننک تیامح ناناگرزاب زا ھک دنا فظوم هدھاعم نیا بجوم ھب دنراد رایتخا

 عنام یلکشم و ریخات چیھ دنوش یضار ناناگرزاب یتقو .دنھد شھاک ار نیگنس و مظنمان

 دنس دور زا و هریغو روپراکش و دابآردیح ھب الاک لمح یایازم ھب و دوشیمن اھنآ روبع

 حرش اھنآ یارب ھک تساوخ نم زا یناھول ناخ ایرد ؛دنربیم یپ اھنآ یود رھ ھب

 ھب دنتشاد دصق راجت .تسا هدرک تقفاوم نآ اب دابآردیح تموکح ھک مھدب ار یضراوع

 یراجت یاھالاک اب قیاق ود ،دوش هداد اھنآ ھب هریغو دابآردیح ضراوع حرش ھکنیا ضحم

 .دنتسرفب  دنس ای امال و روپراکش ھب

 

 رھش هژیو ھب و ناتسکرت .دنکیم دیلوت لین و ھبنپ ،رکش ،لخن ،جنران ،یراوج ناتلم روشک

 .دنک نیمات یراکشوھ و یخرچ ،یبآ بل دننام مشیربا عون ھس اب ار ناتلم دناوتیم اراخب

 یرادیرخ ریس یف ھیپور ١٢ ات ٩ ،٧ تمیق ھب اراخب رد اھنآ مان قباطم اھمشیربا نیا

 لوا عون مشیربا رابرتش کی .دسر شورف ھب ھیپور ١۵ ات ١٢ ،١٠ زا ناتلم رد و دوشیم

 سانا ٨ ،ھیپور ٢٨٣٧ ای الط ۴۴٠ اراخب رد ،دراد نزو نم مین و شش ھب یواسم ھک

 .دوشیم یاشکنان سانا ٧ ای ۶ و ھپور ۶ الط رھ .دراد تمیق

 

 دوخ یاھالاک .دوشیم ماجنا اھیروپراکش و اھیناھول طسوت امومع ناتلم اب اراخب تراجت

 یضراوع چیھ .دنسریم ملخ ھب رفس زور ١۵ زا سپ و دننکیم راب رتش رب اراخب رد ار

 ١.۵ راب رھ یارب و دننکیم لیدبت رطاق اب ار رتش ملخ رد اھنآ .دوشیمن تخادرپ هار رد

 ،دسریم کبیا ھب مود زور ناوراک .دنزادرپ یم ھسیپ/سیپ ۶ و سانا ١٠ و ھیپور ٩ ای الط

 زا کبیا زا سپ اھنآ .دوشیم ھتفرگ راب رھ رد سانا ۶ و ھیپور ١ ضراوع ھک ییاج

 رد اھنآ .دننکیم باختنا ار پچ ریسم و دنرذگیم دوخ تسار رد نایماب و ناغیس ،مرخ

 ھیپور ۴٠ رد ھیپور ١ ای کی-لھچ مان ھب تعیرش قباطم ضراوع روغ یاتسور
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 ،یشود زا روبع اب ھلفاق و تسا یراج تسار تمس ھب باخرس دور اجنآ زا .دنزادرپیم

 هدومن روبع ار شکودنھ هوک ھلسلس سپس اھنآ .دننکیم روبع ناجنخ یارب ار باردنا دور

 لحم رد .تسا لباک تموکح نامرف ریز اھنیا .دنوشیم رانچ ھتخوس و ناشناک لخاد و

 سپ ناوراک .دنزادرپ یم تظفاحم یارب سانا ۴ یمود رد و راب رد ھبپور ٢ نارجات یلوا

 لباک رھش لخاد ،دوشیم ھتفرگ راب رھ رد ھیپور ٢ ھک ییاج ،راکیراچ زا روبع زا

 هریغو ربونص ،نیکنان ،یاچ ،یروت ،رکش دننام یسور یاھالاک اجنیا رد اھنآ .دوشیم

  .دنشورفیم ار

 

 رتش راب رھ رد ھیپور ٢۶٠ ھک ینزغ و رھش ضراوع تخادرپ زا سپ لباک رد اھیناھول

 مامت ات دنتسیا یم نآ رد ھک ییاج ،دنیآیم دواد ھب ،دوشیم هویم یارب ھیپور ١١ و مشیربا

 سانا ۴ و ھیپور ١ ضراوع ھک ییاج ،یدان ای زاوتک زا رذگ اب اجنآ زا .دنوش هدامآ ناش

 سپس .دسریم یتورخ ھب ناوراک ،دنزادرپ یم لیخ نامیلس ھب یراجت یالاک راب رھ رد

 ندومن لابند اب ھلفاق .دنامیم تسار تسد رد کنرت دور و دنوشیم نامیلس یاھھوک لخاد

 نیمات نایناتسھوک طسوت ھقوذآ/تاکرادت اب اج نیا رد و دسریم یکتوک ھب لموگ لحاس

 نیا .دنوشیم هارگنیجام دراو هرال ییوغ مان ھب یاھھوک زا روبع زا سپ اھنآ .دنوشیم

 هداد راب رھ رد سانا ٨ و ھیپور ٢ شیارب ھک دوشیم هرادا یناھول ناخرورس طسوت لحم

 ھقوذآ هرگنیجام رد اھنآ .دنکیم یذاخا ناناگرزاب زا لوپ دایز رادقم یھاگ وا و دوشیم

 تیامح ریز ناش یاھهداوناخ ھک ییاج ،دنیآیم دنبرد ھب یناخیز زا روبع اب و دنرخ یم

 میسقت هورگ ھس ھب دنبرد زا اھیناھول .دننک تشگزاب ناناگرزاب ات دنامیم یقاب ناخ زانود

 ،ناخ یزاغ هرید قیرط زا ار دوخ ریسم ،دنورب ناتسودنھ دنھاوخیم ھک یناسک :دنوشیم

 ناتلم ھب ایال و یراھوک قیرط زا .دننکیم لابند هریغو راصح ،رنتاب ،روپلواھب ،رگناخ

 .دنوریم روپیسا و ناخایرد ،ناخ لیعامسا هرید قیرط زا رسترما ھب .دنیآیم

 

 هرید ھب ینزغ زا ییامیپھار ٢٠ ار ناوراک ،دھدن خر یریگرد یریزو لیابق اب هار رد رگا

 رابرتش رد ھیپور ٩ ناتلم و دنب هرید نیب رد ھلفاق .دناسریم ناتلم ھب ییامیپھار ١٠ و دنب
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 ضراوع لک و هدومن کرت پچ رد ار ناتلم هار ،دنوریم روپلواھب ھب یتقو اما ،دزادرپیم

 .دوشیم سانا ٨ و ھیپور ٢ هار

 

 و باجنپ ،ناتسودنھ یاھرازاب بیقر ،دشیمن نیمات ھنایم یایسآ مشیربا اب ناتلم رھش رگا

 ،دنشوپیم ھک یخن و یمشیربا یاھھچراپ دنس روشک یتح و باجنپ مامت .دشیمن ناسارخ

 تمیق و ضرع و لوط اب ھک تسا ھچراپ عاونا مان ریز دراوم .دوشیم ھتخاس اجنآ رد طقف

 :دنکیم راک اھالاک نیا رد ھک مدروآ تسد ھب یصخش زا اھنآ

 

 )ھیپور( تمیق   )درای( لوط  )درای(  ضرع    مان

 ١٠ ات ٨    ٢   ١   سیخ

 ١٢ ات ۵    ۴   ٠   ندبلگ

 ١۵ ات ۶    ۴   ٠  عون جنپ ،یهرد

 ١   درای یف   ٠ ضرع مک ،یهرد

 ۴ ات ٣    ۴   ٠   ورشم

 ٨٠ ات ٣    ٣   ١ گنر رھ یگنل

 ۴٠ ات ١٠    ٣   ١   ھبمیل

 ۴٠ ات ١    ٣   ١  دنبرازیا

 ١٢    ٠   ١  ریشمش راون

 ١٢ ات ۶    ۴   ٠  یھاشرومیت

 ١٢ ات ۶    ۴   ٠  یناخ عاجش

 ١٠ ات ٣    ۴   ٠  شوپ گنلپ

 ١٢ ات ١    ٧   ٠ یناخریصن تیچ

 ١٢ ات ١    ٧   ٠ یناخ لدب تیچ

 ٧ ات ۶    ۵   ٠  یگ لعل تیچ

 ٢٠ ات ١           ماگج
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 ۶٠ ات ١         یگنر لاش

 ٨ ات ٣          یگنل

 ٣ ات ٢        یروغ ای اغنس

 .تسا توافتم رایسب اھتمیق ھک نیلاق

 

 هرید ،ناخ یزاغ هرید ،روپریخ ،روپلواھب ،رسترما لماش ناتلم روشک هدمع یاھرازاب

 ناناگرزاب اب یناگرزاب طابترا ھک تسا هریغو توکناتیم ،دابآ عاجش ،ایال ،ناخ لیعامسا

 تراجت .دنراد هریغو ناتسودنھ ،دنس ،رواشپ ،لباک ،اراخب ،تارھ ،راھدنق ،روپراکش

 رد ار دوخ یاھرومام یرخآ .دوشیم ماجنا اھیروپراکش ای اھیناھول طسوت اعقاو ناتلم

 .دراد ،دنا دنس دور ھناھد راوج رد ھک یاھرھش رد مھ و قوف یاھنآکم

 

 ھب ھبمالات قیرط زا ،تسا هدش لیکشت ھکیس یاھالاک زا اتدمع ھک رسترما ھب ناتلم تراجت

 زا ناتسودنھ و روپلواھب ھب ،روپناک و روپلالج ،دابآ عاجش قیرط زا و دنس و روپراکش

 ،دش ھتفگ البق ھک یریسم زا اراخب ھب و هریغو هللا مالک ،راھب ،رگات ،توکلایس قیرط

 ناتسکرت و ناسارخ ھب ناتلم زا ھنالاس لین و اھتیچ ،یناخ عاجش ،یھاشرومیت .دوریم

 ،اھشرف ھنالاس یدایز یاھراب دنس ای امال ھب .دوشیم رداص ھیپور ۵۵٠٠٠٠ تمیق ھب

 یمشیریا یاھھچراپ رسترما ھب .دوشیم هداتسرف ھیپور رازھ ٢٠ تمیق ھب رھیغو مشیربا

 رازھ ۵٠ شزرا ھباھتیچ ناتسودنھ ھب ؛رازھ ٣٠ تمیق ھب هریغو اھیگنل ،سیخ دننام

 ،جنغ ،زوب ،تیجم ،گنشیا ،مشیربا لماش ناتسناغفا قیرط زا ناتلم تادراو .دوشیم لاقتنا

 یاھھچراپ رسترما زا .تسا ھکرس و نابزخ ،ژاتسم ،هریز ،گنیھ ،یروغلگ یاھهویم

 ،یدنھ و یسیلگنا یاھھچراپ ناتسودنھ زا .یسم فورظ و دینخ ،لیبجنز ،یدلوھ ،یسیلگنا

 یزاغ هرید زا .اھدیراورم روپراکش زا .یرانیک و یجنرب فورظ ،سم ،یعلق تسج ،خال

 ١۵ زا شیب قوف تادراو شزرا .لاجاد زا لیت .ھکسم ،وگنھ ،ھیفنا ،یاچ ،کایرت ناخ

 .تسین لاس رد ھیپور رازھ
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 ھمھ .درادن تیدودحم ،دوشیم ھتفرگ باجنپ یاھکرمگ رد ھک یفازگ ضراوع و اھھنیزھ

 ،ناتلم کرمگ رد .دوشیمن هداد اھنآ تراجت یارب یقیوشت چیھ و دنا ضاران ناناگرزاب

 رد ھک یتقو سانا ١٢ و ریس رد سانا ٨ ،دنتسرفیم جراخ ھب ار مشیربا ،نارجات هاگرھ

 یسیلگنا یاھھچراپ یارب .نم رد سانا ٨ لین یارب .دنزادرپ یم ،دسریم شورف ھب رھش

 رد ھبپور ٨ تاج ھلاسم یارب .درای رد سانا ١٠ نھپ یاھھچراپ یارب .تنس رد ھبپور ٧

 زا هریغو لباک یاھهویم ریاس و شمشک یارب .نم رد سانا ۵ و ھیپور ١ ھبنپ یارب .تنس

 .رتش یارب ھیپور ٢ و پسا یارب ھیپور ۵ .رابرتش رد ھیپور ۶ ات ۵

 

 رت نازرا اھنآ .دوشیم ماجنا رتش ھلیسو ھب نآ رواجم یاھروشک رتشیب و ناتلم تراجت

 ھب ھمیب تداع چیھ .دوشیمن هدافتسا یراگ/خرچ زا قطانم نیا رد .دنا هریغو اھرطاق زا

 »هدنوھ« مان ھب ھک دنراد یرگید هویش اما .درادن دوجو ناتلم ناناگرزاب نایم رد »ھمیب« مان

 ماجنا یمشیربا یاھھچراپ هراب رد رسترما و ناتلم ناناگزاب نیب رد فرص نیا .دوشیم دای

 .ھیپور ١٧ مشیربا یارب و تسا نم رد ھبپور ۵٠ یمود ات لوا ناکم زا هدنوھ .دوشیم

 هدنوھ ناناگرزاب ھک یصاخشا اب .دزادرپ یم ار ناکم ود رھ یرھش ضراوع کلام

 لمح و هار ھنیزھ فرص ،دریگیم هدھع رب ار سانجا تیلوئسم/تسایر ھک یسک ای دننکیم

 .دزادرپیم قوف ھعومجم اب ار الاک

 

-------------------- 

    

 ١٨٣۶ یرونج ٣١

 کرت ار ناتلم یرونج ٣٠ ماش ات ١۶ خیرات زا یمومع راک نایاپ و بت زا یدوبھب زا سپ

 رومام ،بورغ زا شیپ .مدرک تماقا رھش زا لیام کی ھلصاف رد ناخ یجنل غاب رد و مدرک

 یزاغ هرید ات ارم ھک درادن دوجو یراوس چیھ ھک داتسرف یمایپ میارب لام ناواس ناوید

 .دننک یھارمھ ارم ات دھد روتسد زابرس ۵ ھب دوشیم لاحشوخ اما ،دنک ھقردب ناخ
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 هدامآ صقر و یمرگرس نم یارب یروپراکش ساد مار رجات ،ناتلم رد تماقا تدم رد

 هداعلاقوف تفارظ یاراد ھک ریخا لحم هدنصقر نارتخد .دوب یلھد زا توافتم الماک ھک درک

 یناتلم نانز ھک دننک لمحت ار یتامحز دنناوتیمن ،دنیارآ یم ینغ یاھسابل اب ار دوخ و دنا

 رد ،تسا یلھد نانامرھق ای اھیرواشپ یریگیتشک ھیبش نیا .دنوشیم لمحتم صقر رد

 اھنآ بش مامت تامحز  شاداپ ،دوشیم هداد یلھد رد ھک یغلبم موس کی اھنت ھک یلاح

 .تسا

 

 یروربف ٢ و ١

 ود مدش روبجم و دش دیدش ھک مدرک ساسحا ھنیس سفق رد یدرد یروربف لوا زور حبص

 دندمآ متاقالم ھب نم یرامیب ندینش اب ناتلم ناناگرزاب ریاس و اھیناھول .منامب غاب رد زور

 دننک اعد ادخ هاگرد ھب ات دندرک دنلب ار دوخ ناتسد ،دندوبن رفن اھھد زا مک ھک اھیلوا و

 ھک دوب نآ ھباشم یگلصوح یب نیا .دنادرگرب یتمالس ھب ارم ات )اراخب یاھگیبزوا دننام(

 رب رامیب ھکنیا یاج ھب متفرگ میمصت نیاربانب .مدش نارگن و متشاد یلھد رد ھتشذگ لاس

 یرتش یروپراکش ساد مار .منیشنب نآ رد ھک منک ھیارک ار یرطاق ای رتش ،منک رفس پسا

 .مینک تکرح حبص میتفرگ میمصت و تفرگ هواجک اب ار

 

 یروربف ٣

 هاش ھب تعاس ۶ رد و مدرک زاغآ ار دوخ رفس ،رتش تشپ هواجک رد نتفرگ رارق زا سپ

 و دوب ناتخرد ھیاس ریز یتدم ام ریسم .عبر ھس و لیام ١٠ ھلصاف رد ،مدیسر یلعریش

 .دش دنلب نامرس یالاب زرھ یاھفلع ھک میدش ییاج دراو دعب

 

 رارق هوکشاب یدبنگ ریز شیاھنآوختسا و دوب یسدقم درم میدق یاھنامز رد یلعریش هاش

 .دنا رادروخرب یدایز مارتحا زا شدالوا و دننکیم ترایز یدایز ناریاز ار وا ربق .دراد

 ار میدق ناھاش زا یریواصت و درک ییاریذپ نم زا ھناندمتم رایسب ینونک ثراو هاشریش
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 ات وا یاھیگژیو .دوب هدش یشاقن ییابیز ھب هاشردان هرھچ اھنآ نایم رد ھک داد ناشن

 .دادیم ناشن ار ھنایشحو نایب مھ و رورغ یدودح

 

 یروربف ۴

 یرایسب یاھلاناک طسوت هداج .تشاد تشک اجنآ و اجنیا ھک میدرکیم رفس یلگنج کی رد

 ار نارفاسم روبع ھک یھنوگ ھب ،دنوشیم مروتم ناراب رد ھک دشیم عطق اھبالیس زا

 هدیمان بانیچ اجنیا ھک پسادیھ و نسیسا ،تاردیھ کرتشم یاھرھن زا .دنکیم راوشد

 بآ .دندوبن گرزب یفاک هزادنا ھب ھچرگ ،دندوب یوق اھقیاق .میتشذگ ھقیقد ١٣ رد ،دوشیم

 ١۴ دودح نآ قمع و درای ٣۵٠ دودح ھناخدور ضرع .تسین عیرس نایرج .دوب دولآلگ

 .تسا موتاف

 

 رادرس .میدنارذگ یمیدق ھبلک کی رد ار بش و میدیسر دابآرفظم ھب لیام هد یط زا سپ

 ھتخاس ھتخپ تشخ زا ناتلم باون موحرم ار نآ .دھدیمن رھش رد نام یارب ییاج چیھ

 بارخ بانیچ بآ نایغط رثا رد قدنخ .دراد دابآ عاجش رازاب دننام یرازاب ھک مدینش و تسا

 .تسا هدش

 

 هداج .میدیسر یشیرق رد لام ناوس ناوید هاگودرا ھب یلیام ١۴ راوشد رفس کی زا سپ

 نوچ اما ،دوب نادزد زا رپ البق روشک شخب نیا .دوب رادراخ یاھھتب زا هدیشوپ و یگیر

 راوجمھ یحاون رد شمارآ و حلص ،تسا هدش بوصنم ناتلم مکاح ناونع ھب صخش نیا

 زا ھناندمتم ،متشادن ار مزال لیاسو ھک نم اما ،دز رداچ نم یارب لام ناواس .تسا مکاح

 .متفر هدکھد رد یھبلک ھب و مدرک عانتما نآ رد تماقا

 

 یروربف ۶

 شرف یور درز سابل اب وا .مدرک ندید لام ناواس ناوید زا ،درک عولط دیشروخ یتقو

 راجت تسا لیام ھناقاتشم ھک تفگ نم ھب وا .درک ییاریذپ نم زا ھناتسود رایسب و تسشن
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 نوچ اما ،دننک لاسرا دنس لاناک قیرط زا ار دوخ یاھالاک ھک دنشاب یناسک نیلوا ناتلم

 لاقتنا دیدج یھلیسو اب ار دوخ یاھالاک ھک دنسرتیم ،دنا ھبرجتیب یرفس نینچ رد اھنآ

 هاگآ نآ زا ھلصاح دوس زا ار اھنآ و دنھد ناشن اھنآ ھب رگید نارجات ھک ینامز ات .دنھد

 ار ناتلم ناناگرزاب ات درک دھاوخ ار دوخ شالت مامت ھک داد لوق وا ،لاح نیا اب .دنزاس

 زا و دنتسرفب دنس دور نییاپ ھب رھش نآ ھب تشگزاب ماگنھ ار دوخ یاھقیاق ھک دنک قیوشت

 یزاغ هرید زا نآ لاسرا اب نم ھک دش ئبمب یراج تمیق زا یرگید ھخسن راتساوخ نم

 اب ھک هدش ناتسودنھ شمارآ زا رتشیب ناتلم شمارآ ھک متفگ وا ھب یتقو .مدرک تقفاوم ناخ

 دروخرب رد ارم تسایس وا .دش لاحشوخ رایسب ،دوشیم هرادا )سیلگنا ھباشم( نیناوق

 سفن نیرخآ ات اھچولب ھک تفگ نم ھب وا .درک نیسحت یرازم ناخ مارھیب ردام اب ام بوخ

 زا رگا ھک داد نانیمطا میارب وا .دننکیمن شومارف صخش کی لابق رد ار دوخ تادھعت

 ھب لام ناواس .درک دھاوخ راتفر ھنانابرھم نم اب ناخ مارھیب ،مورب روپراکش ھب وا روشک

 زا ارم و دننک راتفر نم اب ھظحالم اب ات داد روتسد توکناتیم ات هرید زا دوخ نارادرس

 .دنھد روبع ناما رد دوخ طوبرم یاھزرم

 

 .دنس دور رتسب رد سپس و دوب زرھ یاھفلع لگنج رد رادرس مان ھب یرھن ھب یشیرق هار

 رفسمھ .دشیم مولعم رحب دننام و دوب هدیشوپ ار ھقطنم یور گیر ،دادیم راک مشچ ات

 مک نامز نیا رد ھچ رگا .دش بجعتم فورعم دور نآ تعسو ندید زا روشیک لگوج ،نم

 ھب یزیچ گیر زج دنس دور پچ تمس رد .دوبن لیام جنپ زا رتمک نآ ضرع اما ،دوب

 .امرخ ناتخرد تسار تمس رد و زگ هایگ زج طاقن یخرب رد و دوشیمن هدید مشچ

 

 دوجو روز مان ھب یلحم تارجگ بناج نیا رد لیام کی و یشیرق زا رتالاب لیام ٣ دودح

 ھب نایرج راھچ رد نیا .تسا هدش ادج دنس دور رتسب زا خول مان ھب یلاناک نآ رد ھک دراد

 دنوشیم مگ یراک و تشک رد اھنآ .دنکیم نایرج رادرس و هاوناس ،الاولت ،یرکاج یاھمان

 البق ،میدرک روبع دوخ ریسم رد ھک ار اگنید .دباییم شرتسگ یشیرق راوج رد روفو ھب ھک
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 یشیرق زا رتالاب لیام ١۵ ،یدند کیدزن دور نآ زا الاح اما ،دوب دنس دور یلصا رتسب

 .یریس رد نییاپ لیام ۴ ،دزیر یم شا یلصا عبنم رد هرابود و هدش ادج

 

 رد ھک یاھنآ زا رت یوق اما ،دوب ١۵ اھقیاق دادعت .میتشذگ ھقیقد ٢۵ رد ار دنس دور ام

 ھب لیام ۵٠ ھلصاف ھب لاناک نیا زا یرکشل ،گرزب یاھتبسانم رد .میدوب هدید باجنپ

 بآ .دنسریم اج نآ ھب رتدوز ناراب رد و زور ود رد اھقیاق .دوشیم هداتسرف تتوکناتیم

 رد تسا نکمم نیا .مدید کتا ھعلق رد ینعی الاب رد نم ھک تسین فافش ردقنآ اجنیا رد دنس

 زا سپ .دوب دنک زین نایرج .درذگیم فرط نیا ھب نآ یور زا ھک دشاب یلگ تشد ھجیتن

 .میدنام یقاب ١۶ هاگماش ات اجنیا رد .میدیسر ناخ یزاغ هرید ھب لیام ١٠ دودح یط

 

 صرح .تسا ھتفای شھاک رایسب ،هدش ھتفرگ اھناغفا زا ھک یتقو زا ناخ یزاغ هرید تراجت

 یارب ،تسا هدومن راصحنا ھکیس سیئر زا ار روشک تردق مامت ھک ناخ لاواھب یذاخا و

 ینارجات ھناگی مار کاویس و ساد اکراود ،ساد ودوا .تسا هدوزفا نارجات نایز ھب یتدم

 ،لاجاد ،رگناخ ،روپلواھب ناناگرزاب اب ار لاقتنا لیاسم اھنآ و دنا لحم نیا رد یروپراکش

 رد اھنآ .دنراذگیم نایم رد ناتلم هژیو ھب و رگناس ،لباک ،راھدنق ،روپراکش ،توکناتیم

 رد روپراکش ناناگرزاب .دنا یلصا یاھرازاب ھک دنراد یاھھیترا ای نارومام اھنآکم نآ

 ،دنتسین دنمتورث دایز یلوا دننام ھک اھلحم نیا یاھناغفا زا یرامش مھ و راھدنق و لباک

 .دننکیم نیمات قوف یاھروشک زا تادراو و تادیلوت اب ار ناخ یزاغ هرید

 

 کونان ھیپور زا رتمک سیپ ۴ و انا کی نیا و تسا عاجش هاش زا هرید رد لوپ ای هرقن ھکس

 .تسا یھاش

 

 ،لیت ،ینگنک ،ھنیچ ،ھترالگنوم ،توم ،دوخن ،هرجاب ،راوج ،مدنگ ناخ یزاغ هرید ھقطنم

 نیا رادقم .دنکیم دیلوت لین و یموب ھبنپ ،گنب ،وکابنت ،یکم ،ناور ،کمس اتام ،یروم

 .دوشیم هدافتسا ھقطنم نیا رد نآ نم ٢۵ ھک تسا نم رازھ ١٣ دودح ھنالاس یرخآ هدام
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 لاس .دوب ھیپور ١۵٠ نیرتدنلب و نم رد ھیپور ٣٠ ات ٢۵ زا شیپ لاس دنچ تمیق نیرتمک

 دنداتسرف ناسارخ ھب ار هرید و ناتلم دیلوت لین راب ١۵٠٠ اھیروپراکش و اھیناھول ھتشذگ

 زا و مراھچ کی نازرواشک یخرب زا ھقطنم تاماقم .دوب ھیپور رازھ ٧۵ نآ تمیق ھک

 تموکح مھس شورف ات نازرواشک یراذگاو زا نانچ مھ اھنآ .دنتفرگ ار مجنپ کی یخرب

 ۵۵ ھب نم رھ .تسا ھتفای شیازفا تدش ھب ریخا یاھلاس رد لین تمیق .دننکیم یریگولج

 .دوشیم ھتخورف هار جراخم لومش ھب ھیپور ۶٠ ھب اراخب رد و دوشیم یرادیرخ ھیپور

 .دنیوگیم ناتلم مکاح ملظ زا دنلب یادص اب اھیناھول هژیو ھب و راجت ھمھ

 

 رھ ھب ار مشیربا یلوا ھک یتقو .دوشیم راتفر اھیناھول زا رتھب هرید رد اھیروپراکش اب

 ١٠ و ھیپور ١٠ یمود ھک یلاح رد ،تسا نم رد ھیپور ۵ اھنآ ضراوع ،دتسرفیم عبر

 ھتخورف رھش رد یتقو ،تسا مک سانجا نیمھ دروم رد ودنھ ناناگرزاب ھیلام .دزادرپ یم انا

 ریسم رد هرید زا روبع ماگنھ اھیناھول .ھیپور کی اھناغفا زا و تسا ریس رد انا ۴ ،دوش

 اھهویم مامت یارب ،دنزادرپ یم ،دش رکذ الاب رد ھک ار مشیربا تایلام نامھ ،دنھ ھب دوخ

 رد ھک تسا یتشک ضراوع نیا .رابرتش رھ رد انا ٢ و ھیپور ٣ رانک رد نم رد انا ١٠

 نم مین و شش ھب یواسم لباک ناخ نم جنپ .تسا عقاو روپلواھب و ناخ یزاغ هرید نیب

 .تسا دنھ

 

 قیرط زا ،رگناخ و روپلواھب ھب یشیرق قیرط زا ناتلم و ناخ یزاغ هرید نیب تراجت

 قیرط زا ،توکناتیم ھب روپریخ ای روپیناج قیرط زا ،لاجد ھب نتوس راھش و رگناخ

 یزاغ هرید .دوشیم ماجنا ینادمھ ھعلق و لداروپ قیرط زا ،رگنل ھب روپناجار و روپدمحم

 عاجش ،یھاشرومیت ،ھچلا ،هزیر ،یھاش ،یادنھ ،ھتفاب ،اھتیچ ،تشرد یاھھچراپ ناخ

 هراشا نآ ھب ریخا ملق ود تخاس رد و دتسرفیم هریغو ناسارخ ھب ندبلگ و یهرد ،یناخ

 یسیلگنا یاھھچراپ .دشابیم ھیپور رازھ ١۵ دودح قوف تارداص ھنالاس شزرا .تسا هدش

 ھیپور رازھ شزارا ھب خوسنین و نیلسوم ،زارد یاھھچراپ ،اھتیچ ،اھکیربماک ینعی

 ضراوع تخادرپ زا سپ نارجات ھک ییاج ،دوشیم هدروآ هرید ھب روپلواھب زا ھنالاس
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 ود ھک یسیلگنا ھچراپ رگا .دنشورفیم ھیپور ٢۵٠ دوس اب ار اھنآ ھیپور راھچ یرھش

 یاھھچراپ دناوتیم ،دوش هداتسرف ناخ یزاغ هرید ھب ،تسا یلھد رد درای رد ھیپور

 .دزاس جراخ رازاب زا )تسا هدش ھتخاس اج نیا( یهرد مان ھب ھک دھد تسکش ار یمشیربا

 .دوشیم ھتخرف ھیپور ھس درای رھ تمیق ھب ھچرگ ،تسین ابیز و قارب یلوا هزادنا ھب نیا

 

 یوجتسج زا سپ .دراد دوجو راھدنق ھب دنس دور تسار لحاس یاھنآکم زا یدایز یاھهداج

 .دنداد شرازگ نم ھب ار اھنآ ،دندرکیم ھعجارم اھنآ ھب ھک ینارفاسم و ناناگرزاب ،دایز

 زا سپ و درک تکرح ناخ لیعامسا هرید زا الاک یرادقم اب هرید رجات ناویج شیپ هام دنچ

 دراو اماز هرد زا روبع اب و دیرخ ھقوذآ اجنیا رد .دیسر دنب هرید ھب یساک ١٨ رفس کی

 یدورو .دندرکیم یگدنز نآ رد نادرگرس یاھناغفا و تسا یناتسھوک هداج .دش ناسغرا

 نیا بلغا ،دنا ماندب نانزھار ھک اھیریزو .دراد ھلصاف دنب هرید زا ساک ٢٠ اماز هرد

 .دننک روبع اج نآ زا واگ و رتش ،رطاق طسوت دناوتیم ھک دننکیم تراغ ار ھقطنم شخب

 ٧ زا سپ امومع ناخ یزاغ هرید زا اھنآ .دسریم راھدنق ھب زور ٨ رد ناسغرا زا

 ،ھچویل ،یریب ،وتاکماج ،رورس یخس قیرط زا اھنآ ریسم .دنسریم راھدنق ھب ییامیپھار

 یرطاق ،دوب راھدنق رد نامز هاش یتقو ھک دنداد ربخ نم ھب نونکا .درذگیم یاھد و ابوت

 .دش رھش نآ دراو زور ۶ زا سپ ھک دش هداتسرف وا یارب ناخ یزاغ هرید زا ھبنا راب اب

 .دوریمن هار نآ زا یرجات چیھ اما

 

 راھدنق ھب اھھار

 ،یزاورد ،ینیرتیک ،رادزب هرید ،وانیچ ،ربما ،دمحم تسود ،دنول ،ورای ،ناخ یزاغ هرید ١

 نامثع قوف یاھنآکم رد .هرانم ،ایویروا ،ناخ ازریم ھعلق ،ناخ لوسر ھعلق ،روبموروھ

 لحم نیا رد :یانیچ .تسا فورعم ولادرز یناوارف اب لحم نیا :نمچ .دنراد یگدنز لیخ

 ادج روپراکش هار اجنیا رد :لاچ ،ھعلق ارس .دنراد یگدنز یلانول مان ھب ناغفا لیابق زا یکی

 ،ناخ دمحا ضوح ،یغنور هرید ،نارمع ھجوخ ،یاز مونوک ،نیشوپ ،وتوکت .دوشیم

 نیا زا وا .دش حیضوت رکاک هداوناخ ناغفا کی طسوت میارب هار ریسم نیا .راھدنق ،یگنت
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 ربخ ھک یدایز یاھلحم .دروخ تسکش راھدنق رد عاجش هاش ھک یتقو ،دمآ هرید ھب قیرط

 ناشن زنرب ردناسکلا رس ھشقن رد اما ،دنراد رارق ریسم نیا رد ،دننکیم فیصوت ناگدنھد

 .دناهدشن هداد

 

 ناخ یسوم .راھدنق ،کواریش ،نیشوپ ،یروب ،رادزب یدھ ،ورای ،ناخ یزاغ هرید ٢

 راب ار قوف هداج ھک تفگ میارب وا .تفر راھدنق ھب زور ٩ رد هار نیا زا )هرید رد نونکا(

 و تفر اھناوراک طسوت البق وا ریسم .دیسر راھدنق ھب زور ١٩ رد ،تفرن نآ زا ھک مود

 .دش لیدبت چولب نادزد تماقا لحم ھب و دشیم دمآ

 

 لخاد رفاسم اجنیا زا .هایس بآ ،دنرھ ،لاجد ،نیپ ،ماج ،ھتوچ توک ،ناخ یزاغ هرید ٣

 رطاق ود ھک تسا گنت/کیراب نانچ لحم نیا .خرس گنس ای ھتوچ ریپ .دوشیم اھھوک

 ،راداد .دنکیم رفس تشد رد اجنیا زا ،یرال .درذگب مھرانک زا دناوتیم لکشم ھب یراب

 لتوک ،نیشوپ ،لاش ،تلودیب تشد ،ھگوخ ،یگنوف .دوشیم اھھوک دراو اجنیا ،نالوب هرد

 .راھدنق ،کواریش ،یغنور

 

 اب راھدنق رھش زا شیپ هام ود ھک داد حیضوت میارب ناغفا رجات کی دمحم لگ ار ریز هار

 .دمآ هرید ھب الاک

 

 ،دمحم ھلا ضوح ،رزوگ ،دنوت ،بوز ،یروب ،راتخم ،رولگنا ،ورای ،ناخ یزاغ هرید ۴

 .راھدنق ،دنموم ،کگت ،ناتسغرا ،موھاو

 

 زا ،تفر راھدنق ھب ھلفاق کی اب ،تسا هرید رد نونکا ھک یروپراکش رجات کی مار اویس

 :ریز یاھریسم
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 ای لواھب .ساک ١٠ کوغ یکیدوب .ساک ١۶ رگنس .ساک ٩ ناخ مولا .ساک ٧ لداریپ ۵

 وا .ساک ١٠ دنب هرید .ساک ٢٠ ناودمچ .تشذگ ار یگوک دور اجنیا زا .ساک ١٠ اھاو

 هدروآ یلیام راھچ زا بآ .ساک ٣ یپوت .ساک ۶ یراکیز .دش اجکی اھیناھول ب اج نیا رد

 هرد .ساک ۵ گریچ .دروآ ھقوذآ و تشذگ ار لموگ وا اج نیا .ساک ۵ هرد نیجام .دوشیم

 .ساک ۶ هرالکوغ لتوک .ساک ۵ یلین .درذگب دناوتیمن اجکی رتش ود ھک تسا کیراب نانچ

 روبع نودروھ دور زا اجنیا .ساک ٨ ھکین وراسوح .ساک ٧ نیجناک .ساک ١٢ یکتوک

 ٨ دنموم .ساک ٧ کنرت .ساک ٧ ھگوت .ساک ٢٠ فورعم .ساک ۴٠ ناسیلگنا .دوشیم

 .ساک ١٠ راھدنق .ساک

 

 میارب ار ریز هار یروپراکش دنناشیک ،تسا فورعم لیت تراجت اب ھک لاجد ھب مدورو اب

 :دراد نایرج لیام ٢۵ ھلصاف ھب دنس دور .دوریم راھدنق ھب قوف یاھلحم زا ھک تفگ

 

 .ساک ٨ ییالط ید یدنوک .ساک ١٠ ھماش .ساک ٨ لاجاگد .ساک ٨ ابوت .ساک ١٢ دنرھ

 .ساک ۶ یروغ .ساک ٨ رگند .ساک ١٠ الیل گنس .ساک ٨ ھتوچ ریپ .ساک ١٠ نارام

 گاد .دوریم راھدنق ھب نالوب هرد و رداد قیرط زا یرگید هار اجنیا زا .ساک ١٠ یرال

 ١٠ وھکوم .ساک ٨ یرن وھلیب .ساک ٨ ھتریک .ساک ١٠ رداد .ساک ٨ یرا .ساک ١۵

 ١٠ نیشوپ .ساک ۶ کل چوک .ساک ۶ باوس .ساک ١٠ تشد .ساک ۶ رادزد هوک .ساک

 .ساک ١۵ راھدنق .ساک ١٠ یراچ اک یگوخ .ساک

 

 ،یرال ،هرید یکوریب ،یتاچ ،کاراخ قیرط زا :دراد دوجو راھدنق ھب ینسا زا یرگید هار

 .راھدنق ،یدنوک ،لاش ،گنوتسم ،تالک ،یویل ،گاب

 

 و مدرک کرت ١٧ رد توکناتیم دصق ھب ار نآ و مدیسر یزاغ هرید ھب یروربف ۵ رد نم

 .مدیسر هام نآ ٢۶ رد
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 اھھبصق ،اھرھش قیرط زا راھدنق ھب دنس دور تسار ھنارک زا ھک یفلتخم یاھریسم رکذ اب

 .مریگیم رس زا ار دوخ تیاور ،درذگیم توکناتیم و ناخ لیعامسا هرید نیب رد اھاتسور و

 

 ٢۶ یانثتسا ھب ،تسا ناتسچولب زا یشخب ھک ،اھسیدلوب و اھیرازم قطانم زا نم رفس

 دور تسار ھنارک رد .منک ادیپ یرگید یاھھار تخاس رداق ارم ھک مدرک رفس هدایپ لیام

 )۴ یانثتسا ھب( اھنآ یاھمان ھک دراد دوجو روپراکش و توکناتیم نیب رد یتشک ١٩ دنس

 ،ھلبوگ ،یناھدب ،روپثایغ ،رومشیک ،یلع هاش ،ینایم ،نیک ،ھلیفاد یروم :دنا ریز رارق

 .رھکوس و روتوب ،تیاب

 

 ھب هار شش ،دنتسین رود دور لحاس زا ھک روپراکش و ،روپثایغ ،یناھدب ،ناھجور زا

 :زا دنا ترابع ھک دوریم راھدنق

 

 یانوم گنل .نانچمھ ٢ فاخ .رفس زور ٣ هرد اک کربیب .دنس دور زا لیام ۶ ناھجور ١

 .نانچمھ ٩ راھدنق .نانچمھ ٣ گنیشوپ .نانچمھ ۴ لاش .نانچمھ ۴ رکاک .نانچمھ ٢

 

 لات .نانچمھ ١ ولوخ .نانچمھ ١ یالیپ .رفس زور کی ،ینریل ،هرد اک کربیب ،ناھجور ٢

 .نانچمھ ١١ راھدنق .نانچمھ ١ یلالوچ

 

 ،روسیشم ،جاب ،یرال ،یجیلوف ،روپرھش ،یاتچ ،توپ ،لات .دنس دور زا لیام ۶ یناھدب ٣

 ،گنیشوپ ،لاس ،گنوتسم ،تاپ ،یتورن ،یوان یبیب ،ھتریک ،دا اک ھتریک ،یساپود ،رداد

 .راھدنق

 

 .نانچمھ ٢ ابنروت .نانچمھ ١ یکیرھا .رفس زور ١ لات .دنس دور زا لیام ۶ روپثوغ ۴

 .نانچمھ ١٠ راھدنق .نانچمھ ١ هروم .نانچمھ ١ ھتوک .نانچمھ ١ لاج .نانچمھ ١ ادنک
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 ،هوادیگ رد ،رداد ،جاھب ،ناریش ،یرال ،روپرھش ،لات .دنس دور زا لیام ۶ روپثوغ  ۵ 

 .راھدنق ،یکنوچ ،یدنیک ،زیرھک ناتسیلگ ،یلوگ نینال ،ناچ یجنوم ،تالک

 

 ناھجور .)سانا ٨ رابرتش رھ ھیلام( ساک ٨ ناگنج .دنس دور زا لیام ١۴ روپراکش ۶

 ٨ هاش مساق کوس .)لیام ۴ تالک ھقطنم ھب دورو( .نانچمھ ٢٠ یروشرب .نانچمھ ١٢

 .نانچمھ ١٢ رداد .نانچمھ ٨ جابناھاش .نانچمھ ۴ گاھب .نانچمھ ٨ روپلایغ .نانچمھ

 وھاد کوک .مھ ۶ یرامیلاھ .مھ ۶ یران یبیب .مھ ۶ ھتریک .مھ ۴ نالید هوک .مھ ۴ یبیرد

 لاش .مھ ۶ بوراس .مھ ۶ مالیک تلود یب تشد .مھ ۶ نادزد هرد .مھ ۶ ناجاخ نال .مھ ۶

 ھیلام( مھ ۶ ناخ هللادبع ھعلق .)راھدنق ھقطنم( .مھ ۶ ھگنرک )رتش رھ ھبپور ٧ ھیلام( مھ ۶

 رھ سانا ٢ ھیلام( مھ ۶ کدلوب .)رتش رھ سانا ٢ ھیلام( مھ ۶ کوچ .)رتش رھ ھیپور ٢

 .مھ ۴ راھدنق .مھ ۶ کنان .مھ ۶ لپ تخت .مھ ۶ الالوت ھعلق .)رتش

 

 یداژن اما ،دنک تباقر ناخ یزاغ هرید و ناتلم ،روپلواھب اب تراجت رد دناوتیمن روپراکش

 و ناسارخ ،ناتسکرت ،ناتسناغفا رد ار یقنور رپ تراجت ھک دنا نکاس نآ رد مدرم زا

 زا ار دوخ زیامت اما ،درادن یفصو لباق تادیلوت ھکنآ اب .دنھدیم ماجنا سراپ زا یشخب

 یبرغ یاھرازاب تالک و لاش ،راھدنق ،تارھ .دریگیم یراجت یاھریسم نایم رد شتیعقوم

 ،تارھ مشیربا اب ار روپراکش ،راھدنق .دنا نآ یبونج یاھرازاب دابآردیح و یئبمب .دنا نآ

 نیا .دوشیم ھتخورف ریس رد ھیپور ۴ و ٣ ات ۵ زا یدافم اب ھک دنکیم نیمات نوت و دزی

 نیا .دوشیمن رداص یرگید شخب چیھ ھب و دوشیم هدافتسا یزودلگ رد ناوناب طسوت طقف

 دنوشیم دراو رھش نآ زا زین ریز مالقا .ینوت و ییایرد ،ھلیچ :تسا فلتخم مان ھس یاراد

 ،نارفعز ینعی .دنوشیم لاسرا يئبمب و دابآردیح ھب گنیھ و هویم ناونع ھب نآ زا یشخب ھک

 نوتابالاک ،زیمرق ،زغمراچ ،کاوسم ،ھتسپ ،سویسور ،تیجالا ،یتشخریش ،گنیھ ،بیلاس

 تسد ھب ریس رد ھیپور هاجنپ دافم ،تایلام و اھھنیزھ مامت رسک زا سپ ناناگرزاب .زیوانق و

 .دیآیم روپراکش زا ناتلم یاھتیچ و سیخ ،ندبلگ مک رایسب رادقم .دنروآیم
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 ،یھمرس مان ھب اھتیچ لاش نانچمھ .دوشیم رداص روپلات ھب شاخشخ و وکابنت ،کایرت

 هدروآ يئبمب زا ھک یمیعن و یراکلوف ،نیلسوم ،زارد یاھھچراپ .راد ھتب و رادھار ،راملگ

 زا ھچنآ رانک رد ھبپور رازھ ١٠ ھنالاس شزرا ھب ،دنوشیم هداتسرف راھدنق ھب ،دنوشیم

 ھب رکش و ھگاھوس ،رداشون ،ھلموک ،ساتلاما ،لیبجنز ،چرم ،ردنب .دوریم یچارک قیرط

 .دراد رجات یارب دصیف ٢۵ دافم اھھنیزھ مامت تخادرپ زا سپ ھک ھبپور رازھ ٨ شزرا

 

 ،روپیج ،یئبمب ،دابآردیح رد هریغو مار اگنگ ناونع ھب روپراکش ناناگرزاب نارومام

 ،ملخ ،زدنق ،لباک ،رواشپ ،رسترما ،ناخ لیعامسا هرید ،ناخ یزاغ هرید ،ناتلم ،روپلاھب

 یتفگنھ دافم اھنآ ھک ییاج ،دنا رقتسم هریغو راھدنق ،ناتسیس ،تارھ ،دھشم ،اراخب ،خلب

 چیھ اھروشک ناماسبان عضو لیلد ھب .دنروآیم تسد ھب اھرطاق و اھرتش اب تراجت زا

 .درادن دوجو ھمیب مان ھب یفرع

 

 دوشیمن دیلوت روفو ھب ھک تسا لین و ھبنپ لماش یراوج عاونا رب هوالع روپراکش تادیلوت

 ھک ودنھ و یناھول ناناگرزاب ،اھیزکراب تموکح زا شیپ .دوش رداص یرگید روشک ھب ات

 ،ناتلم زا روفو اب ھک دندشیم نیمات لین اب روپراکش زا ،دنوریم دنب هرید هداج زا نونکا

 .دشیم هدروآ هریغو روپناخ ،دابآ عاجش ،هرید

 

 یروربف ١٧

 .میدرک کرت ار ناخ یزاغ هرید ھگنس تیجنر ھجاراھم ھقردب اب ھک دوب بش ١٢ کیدزن

 لگنج ھب ار ام ،تشاد ھمادا لیام شش دودح ،دوب لخن ناتخرد ھیاس ریز رد ھک هداج

 رد ار رورس یخس یاھھوک ام .تسا ناوارف روشک نیا رد تخوس .درک تیادھ یھوبنا

 رظن ھب .تشاد رارق یساک ٢۵ ھلصاف رد ھکنآ اب ،میدرک هدھاشم یبوخ ھب تسار تمس

 دوشیم یھدنامرف هایس یاھھوک ای هوکالاک مان ھب دنلب یاھھوک ھتشر طسوت اھنآ ھک دسریم

 ام .دنراد ھناگادج نامکاح ھک دننکیم یگدنز اھچولب نآ زا رتارف .دندنویپ یم غاباراک ھب و
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 ھناخ ٧٠ و ناکد هد دودح اتسور نیا .میدرک فقوت ھتوچ توک رد یلیام ١۴ رفس زا سپ

 .دوشیم دیلوت اجنیا رد لین نم ٢٠٠ ھنالاس :دراد نیشنریقف

 

 ناکد ٢٠٠ دودح و تسا یگرزب یاتسور نیا .یلیام ١٧ ھلصاف رد ،میدیسر روپناج ھب

 ایروب اب ھک یاھرازاب .دناهدش ھتخاس ماخ و ھتخپ تشخ زا و دنا دنلب رایسب اھھناخ .دراد

 عرازم زا هدیشوپ روشک نیا .تخادنا ناتسکرت یاھاتسور دای ھب ارم ،دناهدش هدناشوپ هریغو

 ،دندوب یلگنج ھچرگ ،اھهداج .دوشیم دای رایسب اھشخب نیا رد اروچنیو لارنژ .تسا لین

 اھنآ زا نم ھک دنتشاد دنلب یاھھناخ اھنآ .دندشیم عطق ناھات توک و اسرم یاھ هدکھد اب

 مان ھب دنس ھقطنم و دنس دور اب ترواجم ھجیتن رد .مھد ماجنا ار دوخ تادھاشم ات مدش الاب

 نایم رد .دنا اھچولب و یرتخ یاھتج نآ ناگدنشاب .دوشیم دای یھوک نانچ مھ و دنس

 ،یناکرود ،دیور ،دنول ،یناچروگ ،یرازم ،یراغیل ،ھسوخ مان ھب یدایز لیابق یرخآ

 .دراد دوجو یگنس و دنگاپوگ ،کاشود ،یفالیپ

 

 یناتلم اتام نداعم یاراد ،دنراد رارق رورس یخس یاھھوک ریز رد ھک رگ جنم و ونالاد ولیب

 .دوشیم هدافتسا یوم نتسش یارب هریغو ناتسودنھ رد ھک تسا سر لگ عون کی نیا .دنا

 یرادیرخ ھیپور کی اب نم ١۵ تمیق ھب نداعم رد و تسا درز و دیفس یاھگنر یاراد

 شورف ھب نم رھ رد ھیپور ود تمیق ھب ،یلھد هژیو ھب ،فلتخم یاھرازاب رد و دوشیم

 .دسریم

 

 یروربف ١٩

 نیرخا زا هداج .میدیسر یلیام ١٣ ھلصاف رد لاجد ای لاجند ھب ھتعاس ھس رفس کی زا سپ

 .تشذگیم لگنج زا ،تسا رفن ٢٠ یاراد ھک هاش ناطلس ھعلق ای یروغ ھب ام هاگ تحارتسا

 لیام کی ار یروغ یتقو .دوب هدش ھتسش بآ اب البق ایوگ و دیسریم رظن ھب کشخ نیمز

 یلیام ٣٠ ھلصاف ھب هوکالاک طسوت برغ رد .دش زاب عیسو تشد ھب هار ،میتشاذگ رس تشپ

 مدرم اھھوک یوس نآ .تسا هدش ھطاحا یلیام ٢۵ ھلصاف ھب دنس دور طسوت قرش رد و



 349 

 اھنآ .دندوب راید نیا نایاقآ ،لادبا هاشدمحا زا سپ و شیپ ھک دننکیم یگدنز هریغو یھوریب

 .دننکیم روبع اھھوک زا تراغ یارب و دنراد ار دوخ هداوناخ یاسور ای نارس

 

 لحم یانعم ھب لاج و درم مان دند .تسا یمیدق ھبصق نیا .تسا لاجند لاجد یلصا مان

 ماخ تشخ زا امومع و دنا دنلب اھھناخ .دناهدش ناریو نس رثا رب و دنا یلگ اھراوید .تسا

 اھنآ :مدرک رکف خلب هراب رد ،دراد ناکد ١٢۵ دودح ھک یرازاب زا رذگ رد .دناهدش ھتخاس

 ھب ار یلاھا رما نیمھ و تسا مرگ تدش ھب اجنیا ناتسبات .دندوب هدناشوپ هریغو ایروب اب ار

 ییامیپھار مامت رد .تسا هدرک ناش یاھرازاب ندرک یلگھاک رد اھیناسارخ زا یرادربوگلا

 یرایبآ اھنت ناراب و تسا بآیب لاجد فارطا قطانم .دوبن بآ یروغ هاچ دنچ زج ھب

 هدید نآ رد تخرد دنچ ھک تسا ادگ کی لحم رھش نوریب .دنکیم مھارف ار تشکریز

 نوریب بآ اھنآ فرط ود زا .تسا هدنک اھنآ ریز رد یاھھلاچ دوخ هزادنا ھب و دوشیم

 اھخاروس رگا .دنربیم ندیشون یارب ار نآ یلاھا و هدش عمج یھاتوک تدم رد ھک دوشیم

 ھب ،دوشیم تشک اج نیا رد یراوج عاونا .دوشیم تفای روش بآ ،دنوش رفح رت قیمع

 .لین یانثتسا

 

 یروربف ٢٠

 اب هارمھ ،دیزویم ام تروص رب تدش ھب ھک یدرس داب و دندرک ناھنپ ار دیشروخ اھربا

 یاتسور زا و دوب برغ تمس ھب یتشد رد هداج .دادیم رازآ تدش ھب رفس رد ار ام ،رابغ

 دوخ رد ار ریقف دوجوم ١٠ دودح هدکھد نیا .دیچیپ یم برغ بونج تمس ھب روپ دمحم

 .دنتشاد تیاکش ،دندوب هدرک داجیا اھنآ نایم رد اھچولب ھک یناریو زا یگمھ ھک دوب هداد اج

 زا ،یلیام ١۴ ھلصاف رد ،دنرھ ھب ندیسر زا شیپ لیام ود اما ،تسا کشخ ھقطنم نیا

 راھدنق ای لباک یاھھوک زا ھک دشیم رکف نینچ و دوب فافش بآ .میدرک روبع هویکنایم

 نایرج تشد ھب اجنآ زا بآ نیا ھک تسا ییاج دنرھ یلیام شش رد ایلاک هرد ای هرد .دیآیم

 .دنکیم
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 رد یرھ طسوت انب نیا ھک تسا نیا مدروآ تسد ھب تایاور زا نم ھک دنرھ شرازگ اھنت

 ناوراک و تسا هدوب یگرزب ناکم البق اج نیا .تسا هدش ھتخاس ینودقم ردنکسا راگزور

 تسد ھب ناناگرزاب زا ھک دوب یھنزاور ھیلام الط ریس مینکی .درکیم دیدزاب نآ زا راھدنق

 یگدنز تراغ رد و دناهدرک لاغشا ار رواجم یاھھوک یاھهرانک و اھھلق ھک اھچولب .دمآیم

 زا ناناگرزاب ھک دیآیم شیپ تردن ھب .دنا ینغ و نھک رازاب نیا یناریو لماع ،دننکیم

 یھارمھ یمال هرد ات ار اھنآ ھجاراھم نارسفا ،دنرذگیم ھک یماگنھ و دننک روبع هداج نیا

 رفن رازھ ۴ دودح ناشرامش و دنا چولب هداوناخ زا ھک( یرام ھلیبق ھب اجنیا رد و دننکیم

 ھنیزھ و دنناسریم راھدنق یاھزرم ات نما ھنوگ ھب ار ناوراک اھنآ و دنھدیم لیوحت )دنا

 ھجاراھم تیعبات اب اما ،دنا لقتسم ھچرگ ،دارفا نیا .دنریگیم ناناگرزاب زا ار دوخ تمدخ

 داجیا ینمشد ،تسا رفن رازھ ود ناش دادعت ھک یتگوب ھلیبق و اھنآ نیب ھک دنراد ناعذا

 .درک

 

 ناگداپ و دندمآ دنرھ تراغ یارب رگلال و یبیف یاھچولب و اھیناچروگ ،شیپ هام هد دودح

 اریخا ھک دزاسب یلحم رد ار یھعلق ھکیس تموکح دش ثعاب ھک دندرک ماع لتق ار ھجاراھم

 تسا نکمم و تشاد ھنیزھ ھیپور رازھ ١٠٠ ھجاراھم یارب نیا .تشاد رارق دنرھ رھش

 ناتسبات .دراد دوجو یکدنا ھناریقف یاھناکد و اھھناخ .دوش مامت ھیپور رازھ ٣٠ ھنیزھ اب

 .تسا برخم و غاد رایسب مدرم یارب

 

 یروربف ٢١

 نیا .میدیسر رگلال ھب هاورون و هاویلجاد یاھرتسب زا روبع اب و میدرک رفس لگنج کی رد

 باریس ار ھقطنم لک و دنوشیم دایز رایسب راھب رد ،دنا کشخ نونکا ھچرگ اھھناخدور

 اھنآ نانز و نادرم .دندوب اھچولب اھنآ نانکاس ھک میدرک فقوت یلحم رد ام .دننکیم

 مشچ و دناهدش برچ نغور اب ھک دنراد یدنلب یوقلح یاھوسیگ یلوا .دنرادن ینادنچ ییابیز

 و ناش یاپ یولج رد گنت یاھراولش یمود .دناهدرک ھمرس ینومیتنا ردوپ اب ار ناش یاھ

 ناھنپ ار اھنآ لکش یتح و دناشوپیم ار ناش ندب مامت ھک دنشوپیم زاب گرزب سابل
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 زا شیپ .دنروآیم بآ رود لصاوف زا و دنزادنایم ناش رس یور يھچراپ ھکت .دنکیم

 تفاسم .میتشذگ روپنایم و روپتاتیک زا و میدرک تکرح تشد رد ،میسرب روپ یجاح ھب ھکنیا

 ھجاراھم طسوت نیا .دراد ناکد ۵٠ دودح روپ یجاح .دوب لیام مین و هدزناش ام ییامیپھار

 ناناملسم و دندوب دنس نایاورنامرف زا وا ناینیشیپ .دش هداد ریگاج ناونع ھب ناخزاون هاش ھب

 .دنراد مارتحا شیارب سابع ماما زا اھنآ بسن رطخ ھب

 

 یروربف ٢٢

 نامھ طوبرم ھک دناسر روپناھج مان ھب یکچوک یاتسور ھب ار ام یلیام ١١ ییامیپھار کی

 روپناجار ھب ار یراوس ،مداد وا ھب ھک یتسرھف قبط و دوبن ناکد اجنیا .تسا تیصخش

 طسوت ،میتشاد ترورض ھک ار یزیچ رھ لحم نآ مکاح .دروایب ھقوذآ ام یارب ات داتسرف

 .میریذپب ار اھنآ ھک تساوخ ام زا و داتسرف ام یارب دوخ لیکو

 

 میدید ار رفن ١۵ دودح ھک دوب ١٢ تعاس .دش نایامن فرط رھ زا بارس و دوب ریاب هداج

 هداج زا ھک دنتساوخ ام زا و دندرک نشور ار دوخ یاھتیربک اھنآ .دندوب حلسم یگمھ ھک

 ار دوخ یاھھحلسا ،تسا اھنآ زا رتشیب اھھقردب دادعت ھک دندید یتقو اما .میوش جراخ

 رھش زا زورید ھک میتسھ چولب نارگتراغ ام دندرک رکف ادتبا رد ھک دنتفگ و دنتشاذگ

 .میا هدرک روبع روپناجار

 

 یروربف ٢٣

 اھر دوخ پچ تمس ھب ار نآ ،تشاد ھلصاف ام زا لیام ۴ دودح روپناجار رھش ھکنآ اب

 مینکی تفاسم یط زا سپ .یلیام ١٠ ھلصاف رد ،مدرک جک ینسا تمس ھب ار مریسم و مدرک

 اھناراب رد اما ،دوب کشخ هداج .میدش لگنج دراو اج نآ زا و میدیسر یهدکھد ھب یلیام

 یکی ،دیسر زور مین ھب ھک یماگنھ و دوب غاد رایسب باتفآ .دیسریم رظن ھب رذگ راوشد

 دش ھجوتم ،درکیم یمھارمھ روپناجار ات ارم ناخ زاون هاش روتسد ھب ھک نم ناراوس زا

 .میدید ار اھنآ مھ زاب و دننکیم بیقعت ار ام ،تسار تمس رد یرازم موق زا چولب دنچ ھک



 352 

 اھنآ اب ات تخات اھنآ فرط ھب رگید راوس ود اب وا و مینک فقوت اجنیا رد ھک تفگ میارب وا

 زا گنج یارب ار دوخ یاھریشمش و دندش هدایپ ام یاھرفن و نادزد .دنک رادید هداج رد

 یھارمھ ارم زین ھکیس راوس ۵ ھک دندید یتقو و دندوب رفن ١١ طقف اھنآ .دندیشک ماین

 .دندرک رارف ناھژور یوس ھب تعرس اب و دندش راوس دوخ یاھپسا رب ھلصافالب ،دننکیم

 .مدش مناراکراوس طسوت اھنآ بیقعت عنام تقو نداد تسد زا لیلد ھب نم

 

 پسا رب راوس گنفت زا دنناوتیمن اھھکیس دننام و دنگنجیم ریشمش اب الومعم اھچولب

 اھنآ نیب رد ھک اھپسا ات دنھدیم حیجرت یراکراوس یارب ار اھنایدام اھنآ .دنیامن هدافتسا

 پسا اھچولب ھک تفگ نم ھب یصخش ،مدش ایوج ار راک نیا لیلد یتقو .تسا نازرا رایسب

 دننام یم مارآ اھنایدام ھک یلاح رد ،دنرادن تسود تراغ ماگنھ رد ندز غیچ لیلد ھب ار

 ،دنوشیم وربور نمشد اب ھک یماگنھ .دننکیم لمحت رتھب ناتسبات رد ار تشد یامرگ و

 مین ھلصاف رد نامسیر ای بانط اب ناش یاھاپ نتسب اب ار اھنآ و دنوشیم هدایپ اھپسا زا

 ناحتاف ،دروخ تسکش بناج رھ یتقو .دننکیم اھر ،دننکیم ھلمح ھک یلحم زا یلیام

 رب دوخ یاھھناخ ھب هدمآ تسد ھب میانغ اب و دنریگیم رایتخا رد ار دوخ لاوما و اھپسا

 .دندرگیم

 

 نآ نانکاس .تسا هاک زا هدیشوپ و دراد ناکد ١۵ دودح ھک تسا یکچوک یاتسور ینسا

 ،تسین ھجوت لباق یزیچ چیھ یارب .تسا کشخ و راز ھتب فارطا قطانم .دنا ودنھ و چولب

 ھب البق .دوب هدش تیعمجرپ روھلار اجار موحرم طسوت ھک تسا یناتساب ناکم ھکنیا زج

 .دوب ینغ رایسب هریغو دنس ھب هریغو راھدنق زا یراجت هداج رد نتفرگ رارق لیلد

 

 یروربف ٢۴

 تساوخ نم زا و درک رادید نم اب روپناجار هار رد یمیاگ اتلوک رد ینسا سیئر ناخزوریف

 هدنزاون لابند ھب وا .مدنام وا اب تعاس مین اما ،مدرک در ھناندمتم نم .مشاب وا نامھم بش ھک

 چیھ و تسا دحاو ادخ« ،دناوخیم ار ریز یمالسا یاھتاجانم ھک داتسرف دوخ نادرگرس
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 نامرف ریز زیچ ھمھ .تسا تادوجوم مامت و نامسآ یاقآ و یوق ،دنمورین وا ،درادن یکیرش

 .»تسا رامش یب شیاھھخاش و تسا تخرد کی وا :تسا وا

 

 ناکد ٧٠ دودح و تسا بوخ هداعلاقوف رھش نیا .میدیسر روپناجار ھب لیام ٧ یط زا سپ

 رتشیب ھقبط ود ناش عافترا اما ،دنا یلگ اھھناخ .دنا هدیشوپرس لاجد دننام اھرازاب .دراد

 .مدنام شردارب دزن زور نآ یادرف ھک تسا ناخ زاون هاش ریگاج رد ناکم نیا .تسین

 

 یروربف ٢۶

 روبع اھرھن زا یرایسب یاھلاناک زا .دناسر توکناتیم ھب ار ام یلیام ١٢ ییامیپھار کی

 اتسور سیئر ناخریصن ،میتشذگ اتلوک زا یتقو .دندوب هدش کشخ لصف نیا رد ھک میدرک

 .منک تحارتسا هزومیم ای لوباب تخرد ھیاس ریز رد ھک تساوخ نم زا و تفرگ ارم یولج

 رد وا اب ھک دوب هدمآ دوخ ناراکتمدخ نجرد ود اب و تسا راذگریثات و روعشاب یدرم وا

 طسوت اج نیا اھودنھ .دراد ناکد ۵٠ دودح و تسا افص اب یاتسور .دنتسشن ھقلح کی

 کشخ توکناتیم هار .دنراد اھنآ نایم رد یدایز ذوفن و دنوشیم راتفر یبوخ ھب اھچولب

 یاھنابز ھب نم اب ینالوط تدم یارب ناخریصن .میتشذگ هاویضاق زا ھکنیا ات ،دوب

 رد ھک مدش ایوج وا زا یچولب هژاو دنچ دروم رد نم .درک تبحص یچولب و یناتسودنھ

 ماچ ،وربآ – ناوروپ ،یناشیپ – کاشینا ،سیئر – یارس ،یموم – توف :مروآ یم اج نیا

 ،بل – نوژ ،تورب – تورب ،راسخر – ند ،شوگ – شوگ ،ینیب – زروف ،اھ مشچ –

 کونیس ،تسد – تیار ،اھ ھناش – کفوک ،ندرگ – نادرایلک ،نھد – فد ،نادند – نوتلاد

 ،ھجنپ – نادروم تفزاف ،اپ – گنیخ ،وناز – دوک ،نار – وار ،رمک– وارس ،ھنیس –

 .هریغو نخان ،شوگ یاھهژاو رد ھچناچ ،تسا یسراپ ھیبش اھچولب نابز .نخان – نوخان

 

 چرام ٣ ات ١

 ھلمح زا نانکاس ھمھ اریز ،میتشاذگ رس تشپ دیدش ینارگن اب توکناتیم رد ار اھزور نیا

 حلسم ھمھ ،مدینش ھک ھنوگ نآ و دندوب رفن رازھ ١۵ اھنآ .دندیسرتیم یتگوب ھلیبق یاھچولب
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 و دندرب ار دنفسوگ و واگ رازھ ٧ و دندرک تراغ ار توکرمع یاھاتسور اھنآ .دندوب

 و دندروخ تسکش اھھکیس .تفر اھنآ لابند ھب یرکشل اب تاعالطا نیا ندینش اب رادرس

 اھنآ .دنتخاب ناج نارگتراغ زا رفن ود اھنت ھکیلاح رد ،دنداد تسد زا ار رفن ۵٠ دودح

 ناھرمھ مھ و تراغ اھنآ رد ھک دندوب هدروآ نارطاق اب ار رتش ۴٠ دودح دوخ مسر قباطم

 توک تیعمج مامت و دش هرصاحم توکرمع ھعلق رد رادرس .دندرک لمح ار دوخ هدرم

 ھب ،دوب بیاغ شرکشل اب لحم نیا رادرس .دندنارذگ اشامت ھب ار یباوخیب یاھبش ناتیم

 تمس ھب ناش نامشچ و دندوب ھتسشن اھماب یور ناگدنشاب مامت .ھکیس زابرس هد زج

 .میدرک ار راک نیمھ اھگنفت نتشاد تسد رد اب زین ام و دوب توکرمع

 

 چرام ۴

 اب راب لمح ،نارفاسم ھب تبسن یرازم موق یاھچولب یاھملظ و هداج تارطخ ھجیتن رد

 متفرگ میمصت ادتبا نم .میدرک کرت لومعم سابل رد ار توکناتیم و میتسنادن حالص ار دوخ

 ھب ھجوت اب اما ،منک اھر لحم نآ رد ھجاراھم نارسفا تمدخ رد ار هریغو اھپسا ھک

 ھک مداد هزاجا و مداتسرف روپدامع ھب مراکتمدخ طسوت ار اھنآ ،روشک ناماسبان تیعضو

  .دنک فقوت عبر نآ رد ھیناترب رومام ،نوسکم )درگرس لاح( ناوتس هاگتماقا رد

 

 دور زا یھخاش تسار لحاس دادتما رد و دوب برغ بونج تھج رد توکرمع ھب ام ریسم

 زا ،میسرب یلیام مین و هدزیس ھلصاف رد توکرمع ھب ھکنیا زا شیپ .تشاد ھمادا دنس

 یاراد اھلحم نیا زا کیرھ .میتشذگ راسگاھب و هرید اک ییاھب ،یلاگنب مان ھب یاھاتسور

 یتقو .تسا زگ ناتخرد زا رپ ھقطنم .دراد یدایز تیعمج و تسا کچوک رازاب کی

 ،دندنام هاچ هانک رد اھنآ .دنتسویپ ام اب غالا رب راوس ودنھ اھھد ،میدرک کرت ار راسگاھب

 اھنآ اب مھ ام .دننک یھارمھ توکرمع ھب ار اھنآ ھک دندرک مادختسا رادگنفت درم دنچ ات

 رد ار دوخ بلغا اھیرازم .تسا کانرطخ توکرمع و راسگاب نیب ھقطنم مامت .میدوب

 رپ ار دوخ ھحلسا اجنیا رد ام یھتسد .دننک تراغ ار نارفاسم ات دننکیم ناھنپ اھلگنج

 .دراد رارق ھلمح ھناتسآ رد ایوگ ھک دوب هدامآ و هدرک
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 ام یارب نارادرس تبیغ لیلد ھب و دوب بورغ کیدزن باتفآ ،میدیسر توکرمع ھب یتقو

 و دوب هدناشوپ ار ھقطنم هرھچ اجنیا کاخودرگ .میباوخب رھش لخاد رد ھک دشن هداد هزاجا

 دابآ لالج یموب کی ،زابرس ای بیجن ،شخبریدق ھک منک فقوت اجک رد متسنادیمن نم

 و ما هدمآ اجک زا و متسیک نم ھکنیا ندیسرپ زا سپ و درک روبع اقافتا روپنراھس کیدزن

 بش و تشاد رارق هاگودرا رد ھک درب شا ھناخ ھب ارم ،ما هدمآ یلھد زا اریخا ھکنیا کرد

 .درک کمک نم اب یراک رھ رد

 

 یرایسب .دوشیم تظفاحم میخض یلگ راوید کی طسوت ھک تسا یکچوک رھش توکرمع

 دادعت و هدش ھتخاس هاک و ین زا ھک دننکیم یگدنز رھش زا جراخ یاھھبلک رد نانکاس زا

 اج نیا رد .دوشیمن هدافتسا لگھاک رد وبماب زا ھقطنم نیا رد .تسا رفن ١٠٠ دودح اھنآ

 .رھش نوریب رد یرگید و لخاد رد یکی ،روش هاچ ود ،دراد دوجو هاچ تفھ

 

 چرام ۵

 کی ماجنارس .دنوش قلحم ام ھب یرگید دارفا ھکنیا دیما ھب ،میدنام توکرمع رد تشاچ ات

 یلیام ١١ ھلصاف رد ناھژور یوس ھب ار دوخ رفس ام و دندش عمج یرفن ٢٢ یھتسد

 لگنج .تشاد ھمادا ھفولع زا رپ ینیمز زارف رب هداج و دوب غاد رایسب باتفآ .میدرک عورش

 هرید و یلدب یاھاتسور رد رگم ،میتشادن بآ هار مامت رد اما ،دوبن میخض دایز زورید لثم

 ھب اروچنیو لارنژ تشگزاب نامز زا ،دنراد رارق ود رھ نیب رد ھک نیریاس و یلوا .رادلد

 ھک میتشذگ دربن لحم زا اھیتگوب و اھھکیس اب شیپ زور دنچ .دناهدش ھنکس زا یلاخ روھال

 ھکت ھکت ھنایشحو ھنوگ ھب ناش نادرم زا نجرد ود زا شیب و دندروخ تسکش اھیلوا

 ناتشگنا اجنآ و اجنیا .دوب هدرک خرس ار نیمز و هدش یراج بآ رھن دننام ناش نوخ .دندش

 یاھریشمش اب ھک دوب نازیوآ زگ یاھھخاش ھب کچوک یاھھکت تروص ھب اھیگنل و هریغو

 مان ھب یاھھوک رگید فرط رد و دنا چولب لیابق زا یکی اھیتگوب .دشیم هدیرب اھیتگوب

 ھب لامش زا .تشاد ھلصاف ام ریسم زا لیام ٣٠ دودح ھک دننکیم یگدنز راککت ای هور
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 هدوب یشحو ھلبق اھیتگوب .تسا دنلب تشد حطس زا تف رازھ ٢ دودح و ھتشاد دادتما بونج

 طسوت ،هدنورپ یسررب رد .تسا فیصوت زا رتارف اھنآ یبدا یب .دنا یھت تیناسنا زا و

 ناتشگنا اھیتگوب ،ھکیس نازابرس ھناملاظ لتق زا سپ ھک دش ھتفگ ام ھب ناحتاف زا یکی

 ھمھ .دندیرب زیچان دنبندرگ کی یارب ار اھنآ ندرگ و کچوک رتشگنا کی یارب ار اھنآ

 .دندوب ناتسودنھ و باجنپ نانامرھق ناوریپ و ناوج اھنآ

 

 زا نآ یاھرازاب و تسا رتگرزب ینسا زا .تسا یرازم سیئر دھم ای زکرم ناھژور

 ھکیلاح رد ،هدرک ھطاحا ار نآ یکزان و فیعض راوید .تسا رت عیسو توکناتیم یاھرازاب

 .تسا هدش لاغشا ودنھ ناناگرزاب طسوت ھک دراد ناکد ١٠٠ دودح .تسا ناریو نآ هزاورد

 یلصا یاھرازاب دابآ عاجش و ناخ یزاغ هرید .دننکیم تراجت مکاح تیامح ریز اھنآ

 ھقطنم نیا رد ھک دنکیم نیمات رکش اب یمود و یلومعم یاھھچراپ اب ار نآ یلوا .دنا اھنآ

 .دمآ هدش دای یاھالاک اب راب رتش ٢٠ دودح نم دورو زور رد .دوشیم فرصم روفو ھب

 هاش بطق زا و تفر ناھژور ھب امیقتسم ،درک کرت ار توکرمع پچ تمس زا ھک ناوراک

 رایسب ناھژور عیرس تراجت هدھاشم زا .دش هارمھ ھقردب ای نابھگن اب اجنآ رد و تشذگ

 رایسب ضراوع ھکنآ اب ،تسا هدوب ھیپور ٢٧٠٠ کرمگ دمآرد ھتشذگ لاس رد .مدش بجعتم

 .تسا سیپ ٧ اھالاک ریاس و نم رد سیپ کی و انا کی رکش رب تایلام .تسا زیچان

 

 ھب بونج زا و یلدب ھب لامش زا .دراد رارق توکناتیم برغ بونج رد اھیرازم روشک

 و تسا نآ یقرش زرم دنس دور .تسا لیام ۴۶ دودح نآ لوط و دوشیم دودحم یناھدب

 هور مان ھب یاھھوک لخاد رد یزرم رخآ شخب نیا .دنکیم ادج برغ رد اھیتگوب زا ار نآ

 قبط ،روشک ضرع .تسا فرشم تشد ھب تسار تمس رد ھک دراد رارق یردنایگ ای

 .تسا لیام ١٠٠ ھب کیدزن ،مدروآ تسد ھب نم ھک یتاعالطا

 

 ،راوج ،مدنگ .دراد یگدنراب ھب ھتسب ،ناھژور تشد تمس ھب هژیو ھب ،شخب نیا رد تشک

 کی .دوشیم ورد روفو ھب ھنالاس تسپ و گنب ،جنرب ،وج ،مارگ ،شام ،فشرس ،هرجاب



 357 

 .دنامیم ناعراز تسد رد ھیقب و دریگیم سیئر ار ھقطنم رد هدش دیلوت یراوج مراھچ

 .تسا لاس رد ھیپور رازھ ٢ یلوا شزرا

 

 ھب ھیاسمھ یاھچولب نایم رد ھک یدرم ،تسا ناخ مارھیب ریم اھیرازم ینونک سیئر

 اقیمع ھک دسریم رظن ھب وا .تسا طسوتم ھثج اب و رغال وا .تسا روھشم درخ و تمکح

 ھس وا .تسا هدش شرازگ وا دروم رد ھک درادن یتشز و دب راتفر نانچ و تسا ھشیدنا رد

 یدایز لوپ ،مدینش ھکنآ اب ،دشوپیمن سابل سیئر کی دننام وا .دراد رتخد راھچ و رسپ

 .دراد

 

 نم ھب اما .تسا ھتفگ رفن ٢۵٠٠ ار اھیرازم یوجگنج نادرم دادعت رجنتاپ یرنھ رس

 لمع نادیم رد دنناوتیم اھنآ موس کی و دنا رفن رازھ ١٢ اھنآ دادعت ھک دنداد عالطا

 رایسب ار اھنآ نم اما .دناهدش ماندب نارفاسم نالتاق و نادزد ناونع ھب اھنآ .دنوش رھاظ

 زا نانز سابل .دنتسین ھفایق شوخ اھنآ سنج ود زا مادک چیھ .متفای زاون نامھم و یندم

 یور ،دوشیم ھتخاس یریمشک کبس ھب یمود .تسا هدش لیکشت شوپور/وتنام و راولش

 و دنراد رس رب مظنمان ھمامع اھدرم .دناشوپ یم ار اھتسد یھچراپ و دراد یزودلگ ھنیس

 یناشیپ مامت ات دندنبیم دازآ ار ھمامع .دندنبیم ندرگ و یور شیپ رد یداشگ شوپالاب/تک

 و دنا اھناغفا زا رت فیثک اھنآ .دھد هولج کانلوھ ار ناش ھفایق و دنک ناھنپ ار اھ شوگ و

 گرزب شیر و زارد یاھوسیگ اھنآ .دنوش هراپ هراپ ات دننکیمن ضوع ار ناش سابل زگرھ

 کی چیھ .دننکیم گنر یبآ لین اب ار نآ ،دوش یهرقن نس رثا رد ناش یوم یتقو .دنراد

 جاودزا ھیپور شش ھنیزھ اب دنناوتیم ھکنآ اب ،دنزادرپ یمن یرسمھ دنچ ھب اھیرازم زا

 ھتخاس و کچوک یاھرداچ ای اھھاگرخ رد اھنآ .دراد واگ یدایز دادعت هداوناخ رھ .دننک

 ریشمش زا هدافتسا رد اھنآ .دننکیم یگدنز تشرد یاھوتپ اب هدش هدیشوپ و ین زا هدش

 یتقو .دنوریم هاچ ھب بآ یارب ھک ینامز یتح ،دنراد دوخ اب ار نآ ھشیمھ و دنا یلاع

 بآ نمشد ھب مھ ،دنود یم بآ یاھ هزوک اب رود یاھ هدکھد زا ناش نانز ،دنگنجیم اھنآ
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 دایز گنب و دنا لفاغ رایسب دوخ نید ھب تبسن اھیرازم .دوخ نایوجگنج ھب مھ و دنھدیم

 .دننکیم فرصم

 

 ود ای کی اتسور رھ رد الومعم ھک دوریم ھناخ نامھم ھب امیقتسم ،دیآیم یصخش یتقو

 اھنآ .دوشیم مالعا ،تسا نامھم رظتنم ھک لحم سیئر ھب اروف وا دورو .دراد دوجو

 ھنوگ ھب اھییاپورا دننام دوخ ناتسد نداد راشف اب سپس و دنریگیم شوغآ رد ار رگیدکی

 یگنل ای ھچراپ کی یور و دنرادیم ھگن دنلب مکش ات ار دوخ یاھوناز و دننیشنیم یوریاد

 .دراد جاور هریغو ساتور ناعراز نایم رد مسر نیا .تسا اھنآ تشپ ات ھک دننیشن یم

 ،دنیوگیم یپایپ شیارب و دننکیم نامھم ھب ور یگتسھآ اب مدرم ،توکس ھقیقد کی زا سپ

 ،ناراکتمدخ ،براقا تمالس زا اھنآ ؟»یتسھ روطچ« ینعی ،»ناخ« و »رھم« ،»هرُود«

 مامت تافیرشت نیا یتقو .دنکیم ناسرپ اھنآ زا مھ وا و دنسرپیم وا هریغو اھواگ ،اھپسا

 رھ نامھم .دنکیم ناسرپ دوخ نامھم یاھربخ زا یرگید مرتحم درم رھ ای نابزیم ،دش

 طسوت سپس ربخ نیا .دنکیم وگزاب ،تسا هدید و هداد ماجنا ،هدینش هار رد ھک ار یزیچ

 دنکیم یھباشم تالاوس زین نانابزیم زا نامھم .دوشیم شخپ ھقطنم رسارس رد ناگدنونش

 ییاذغ میژر یدولب و یرازم ،کشیرد لیابق یاھچولب .دنک مرگرس ار دوخ ناتسود ات

 قامیق ای ھکسم اب ھک دنروخ یم میخض و گرزب نان ،ھناحبص رد اھنآ .دنراد هداس رایسب

 ییاریذپ نامھم زا تشوگ ھکت دنچ و تشوگبآ ھلایپ کی ندوزفا اب ماش رد .تسا رکش اب

 .دننکیم

 

 چرام ۶

 یبوخ یاتسور .میدیسر نیک ھب راومھان هداج دادتما رد یلیام مین و شش رفس کی زا سپ

 زین ھلان ادگ ریسم ھک قیمع ھناخدور زا روبع اب .دراد هاچ کی و ناکد ٢٠ دودح ،تسا

 هاش رھن رتسب زا ور نیا زا .میدید ار مدنگ یابیز عرازم و میتشذگ یلع هاش زا ،دشابیم

 ،یلیام ١١ ھلصاف ات ییامیپھار یادتبا زا .میتشگرب پچ تمس ھب سپس و میدش نییاپ یلع

 هداج .میدرک فقوت یلیام ٢۵ ھلصاف رد رومشیک رد ام .دوب یراوج عرازم زا رپ ھقطنم
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 رد ھناتوپجار ناناگرزاب ھک دراد ناکد ٢٠ اب یکچوک رازاب رومشیک .دوب بوخ هداعلاقوف

 .دنیآیم لحم نیا ھب رتش دیرخ یارب .دنوشیم هدید نآ

 

 چرام ٧

 ردارب ناخ مرک ھک یگرزب یاتسور ،دناسر یناھدب ھب ار ام یلیام مین و ھن ییامیپھار کی

 یگدنز اھھبلک رد مدرم .دراد ابیز ناکد ٢۵ دودح .تسا نآ مکاح یرازم سیئر ناوج

 یمود .میتشذگ ھیلوک اکرون و هاشریم ،روپلایغ مان ھب یاھاتسور زا دوخ ریسم رد .دننکیم

 .دوب ھنکس زا یلاخ

 

 چرام ٩ و ٨

 تحارتسا نیا و دوب هدرک مرو میاھاپ .میدنام روپثوغ ھب امنھار نتفاین لیلد ھب یناھدب رد

 تشھ یرازم ھقطنم ای یناھدب و راولید هرید نیب .دوب دیفم زین مناھارمھ و نم یارب

 ،رومشیک ،یلع هاش ،ینایم ،نیک ،ھلیفاد ،یروم :دراد دوجو ریز یاھمان اب یتشک/ردنب

 راھدنق ھب هار ھس ردانب نیا زا .دنراد قیاق ود ای کی اھنیا زا کی رھ و یناھدب و روپلایغ

 رادقم کی ھک یمدرم اھنت ،دننکیم رفس اھدیس تیامح ریز بلغا اھناوراک ھک دراد دوجو

 .دنراد لقتسم یاھچولب نیب رد ذوفن

 

 چرام ١٠

 .میدش اھیدلوب دراو و میدرک تکرح یرازم ھقطنم زا دیس هاش یلعزاب هاش تیامح ریز

 اھنآ یوجگنج نادرم دادعت ،ھلیبق نیا رکذ رد ناتسچولب رد دوخ یاھرفس رد رجنتاپ رس

 رباربان اھیرازم اب اھنآ ھچ رگ ھک دنتفگ نم یارب اما .دنکیم نیمخت رفن ٩٠٠ اھنت ار

 دمحم یراش و ناخریخ ،رفن ود تیمکاح ریز اھنآ .دنتسین رفن رازھ ٣ زا رتمک اما ،دنا

 .دش ریگتسد یدزد ھب قیوشت لیلد ھب روپریخ ناخ متسر ریم طسوت یلوا .دنا ناخ
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 هرظنم ھک زگ ناتخرد و یشحو یاھھتب اب یکیدزن لیلد ھب ،دوب راومھ ھکنآ اب ام ریسم لک

 زا هدیشوپ طاقن زا یرایسب رد .دوب هدننک ھتسخ و کانتشحو ،دنکیم عطق تھج رھ زا ار

 نیا نایم زا دوخ ریسم رد .دوشیم هدروخ اھوھآ طسوت طقف ھک میدرک روبع خرس فلع

 ھس یانثتسا ھب ،میتشذگ هرید اک ریپ و وھیرد ،یاناھب تروپ ،ھلبوگ ،یاخ ینعی اھاتسور

 اما ،دندوب یلگ اھنآ .۵٠ ات ١٠٠ زا نارگید و تشاد ھناخ ۵٠٠ دودح کی رھ ،یرخآ

 طسوت اھنآ .دنا دنلب نیمز زا تف ١٠ دودح ھک دننکیم یگدنز یاھھبلک رد مدرم رتشیب

 .دنراد رارق یدنلب رد ھقطنم تبوطر لیلد ھب و دناهدش ھیوقت میخض و زارد بوچ یاھھکت

 اھگنگ زا رتمک نآ ضرع اجنیا رد ھک تسا هدش ھتسش دنس دور طسوت یناھب یاھراوید

 .تسا دولآلگ هداعلاقوف بآ .تسا ھتکلک رد

 

 تسا ناھژور زا رتکچوک نیا .میدیسر روپثوغ ھب عبر کی و لیام ٢۶ تفاسم یط زا سپ

 اھچولب اھنآ .تسا ھجوت نایاش ،دنا ھتسباو دوخ بھذم ھب ھک یتیعمج نتشاد رطاخ ھب طقف و

 .دنریگب وضو ای دنناوخب زامن اھنآ ھک میدیدن زگرھ نم اما ،دنارت کاپ اھیرازم زا و دنا

 رد اھیرتخ .میدینش روپلواھب ورملق کرت سپ ار ناذآ یادص ھک دوب یزور نیلوا نیا

 رد .دنھدیم ماجنا ناتسودنھ یاھاقس ای ناروآ بآ ھک ھنوگ نآ ،دنتسرپ یم ار هاچ روپثوغ

 نابز ھب روپثوغ مدرم .میدرک هدھاشم نشخ یاھهرھچ و زارد یاھھالک اب ار اھیدنس اجنیا

 .میمھفب ار نآ میتسناوتیم یتخس ھب ام ھک دننکیم تبحص یدنس

 

 چرام ١١

 یاھریم طوبرم ھک یگرزب یاتسور ،دروآ روپریخ ھب ار ام عبر کی و لیام ٢١ ییامیپھار

 زا روپریش ھب ندیسر زا شیپ .تسا دنس دور برغ یلیام ١٢ رد دابآردیح و روپریخ

 نآ تایلام زا .دوب یھام زا رپ و دنس دور زا یھخاش ھک میدرک روبع دنس مان ھب یرھن

 دوشیم ادج دنس دور زا روپثوغ ای رومشیک زا رتالاب یمک .دسریم تموکح ھب یدایز دوس

 نیدنچ رد .دزیر یم نآ ھب هرابود روپراکش رھش زا رت نییاپ لیام ۴٠ ،ھناکرل کیدزن و

 رقتسم شرتسب یور کچوک یاھقیاق ،دوشیم دایز نآ عبنم یتقو ،تسین روبع لباق لحم
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 ھب زورما هداج .دوب فافش بآ .دوبن درای ١٠ زا رتشیب و میتشذگ نآ طسوت ھک دنوشیم

 زیخلصاح ھقطنم .دوب هدشن عطق یگرزب یاھاتسور اب ھکنآ اب ،دوب زورید زا رتھب بتارم

 ،دننک تعارز ار نیمز ھک دنوش قیوشت یکدنا نآ نانکاس و دوش فقوتم یدزد رگا و تسا

 .میدرک یرپس مدنگ عرازم رد ار لیام نیدنچ .تشاد دھاوخ هارمھ ھب یمیظع یھدزاب

 

 چرام ١٢

 ۵ رفس کی زا سپ .میدرک یورشیپ روپراکش یوس ھب و هدومن تکرح حبص ٨ تعاس

 ھک یھقطنم .دوب زبسرس یشحو یاھھتب لیلد ھب و راومھ هداج .میدیسر عبر کی و لیام

 یاھھوک ات دنس دور زا و روپراکش ات یباخ زا .دنراد یگدنز اھیدلوب ،میدرک رفس نا رد

 .تسا رت کاپ ناش سابل و رت لوبقم اھیرازم زا اھیدلوب .دراد شرتسگ راککت مان ھب

 نم ھک یزیچ ،دنناوخب نآرق ھک دننکیم قیوشت ار دوخ نادنزرف و دنزادرپ یم نید ھب اھنآ

 .مدرکن هدھاشم ،مدرک دیدزاب اھنآ زا البق ھک یقطانم رد

 

 .دراد دوجو اھیرازم ھقطنم یاھهار رد ھک دنتفگ یتارطخ زا مدرم ھمھ ،توکناتیم رد

 یسررب ھب لیم اما .منکن یورشیپ دنس دور تسار ھنارک زا ھک دنتخاس دعاقتم ایوق ارم اھنآ

 چیھ ھک تخیگنارب ارم یواکجنک نانچ ،نارفاسم ھب تبسن ھلیبق نآ یاھملظ مھ و بادآ

 .مدرکن اھنآ تاراھظا ھب یھجوت

 

 روپراکش ھب مھاوخیم و متسھ ریمشک لھا ھک متشون یرازم سیئر ناخ مارھیب ریم ھب نم

 هداتسرف وا ھب یدصاق طسوت ھمان نیا .مروایب وا ھقطنم قیرط زا ار میومع هداوناخ ات مورب

 ار سیئر تاساسحا ات مدرک هارمھ ار یلع نابرق ،دوخ قداص نامداخ زا یکی وا اب و دش

 ھنھرب الماک و دش مورحم شیاھسابل زا اھیرازم طسوت ناھژور هار رد درم نیا .دبایرد

 وا ھقطنم ھک تفگ شیارب و داد ار دوخ سابل یرادقم شیارب ناخ مارھیب .تفر سیئر دزن

 رایسب نم ھمان یاوتحم زا سیئر .تسا هدش لاغشا اھگس طسوت ھکلب ،ھن نادرم طسوت

 زا ییاریذپ هدامآ ھشیمھ وا ھناخ ھک تفگ و داتسرف نم یارب یتبثم خساپ و دوب هدش دنسرخ
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 تشگزاب مھ و روپراکش ھب ارم نما رفس ات دنکیم ار دوخ شالت مامت وا و دوب دھاوخ نم

 .دزاس مھارف نآ زا

 

 طسوت ار نآ ،یمود رکف رد اما ،مراذگب توکناتیم رد ار دوخ مک لاوما متشاد دصق ادتبا

 یزپشآ یاھگید و مدوخ سابل زج نم .مداتسرف روپدمحا ھب یلو هاش مان ھب منامداخ زا یکی

 رود ھب گنر یرادقم و ملق دنچ و ذغاک .متفرگن یرگید زیچ ،دوب مراکتمدخ تشپ رد ھک

 دزن ھک مدرک تکرح دیس هاش نیسح ھناخ یوس ھب ادگ رھاظ اب بیترت نیا ھب و متسب مرمک

 لماک دامتعا یرازم سیئر ناخ مارھیب هدعو ھب ھکنآ اب .دوب مارتحا دروم رایسب اھیرازم

 روپراکش ھب ارم ات مھاوخب دیس زا مدش روبجم مدرم نآ فورعم تنایخ لیلد ھب ،متشاد

 نآ رد مداد لوق شیارب ھک لوپ یرادقم و مداد ھیدھ نیلسوم زا یھکت وا یارب .دوش هارمھ

 ھکنآ اب ،لام ناواس رسفا ھگنس یرھ ھک ییاج ،دمآ توکرمع ھب وا .مھدب شیارب رھش

 سیلگنا تموکح لیکو نم ھک تفگ دیس ھب ،دنک تمدخ نم ھب تھج رھ زا تشاد روتسد

 ھناقمحا یاھفرح و نانخس نیا .دزادرپیم ھیپور رازھ ١٠ ،میوگب ھک یسک رھ ھب و متسھ

 ھیپور ٢٠٠ ناھاوخ نیغورد دایز یاھھناھب زا سپ ھک تخاس دوسح نانچ ار دیس ،رگید

 یارب و متسھ یریقف درم نم ،متفگ وا ھب .میدوب هدرک ھلصیف لوا ھک دش یرادقم زا یفاضا

 مھدب وا یارب ار دایز لوپ رادقم نینچ مناوتیمن و موریم روپراکش ھب دوخ براقا ندروآ

 ،تفریذپ وا و دھدب سپ ار ملوپ ھک مدومن تساوخرد نم .دوب نم شاعم ھھام ٢٠ ربارب ھک

 ،ھگنس یرھ یھاوخدب ھطساو ھب یتامحز ھچ ھک میوگب مناوتیمن .دادن ار نیلسوم ھکت اما

 .مدوب هدیدن باجنپ رد زگرھ ھک مدش لبقتم ،بصعتم ھکیس

 

 تاییزج زا رگا دوب دھاوخ زاین یب .میدمآ ناھژور ھب لاعتم دنوادخ رب لکوت اب توکرمع زا

 مارھیب ریم .میوگب ،مدرک تبحص وا دروم رد البق ھک تنج یب یب ،ریپ یوناب فطل و ھجوت

 چیھ زا ،متسھ وا ھقطنم رد یتقو ات ھک داد نانیمطا و دمآ مرادید ھب رفن ١٠٠ دودح اب ناخ

 شخب تذل رایسب وگتفگ نیا .منادب نما ،ناھد رد نابز نوچ ار دوخ ھک ییاج .مسرتن یزیچ

 نم اب یدایز تدم وا .متسھ ھیناترب راکتمدخ ھک مدرک ساسحا رگید راب اجنیا رد و دوب
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 دننکیم جاودزا ھنوگچ – دننکیم هرادا ار ناتسودنھ ھنوگچ اھسیلگنا ھک دیسرپ و تسشن

 ھک یرصتخم یاھخساپ ؟دننکیم ییاریذپ ار اھھبیرغ ھنوگچ و – دننکیم نفد ھنوگچ –

 تیندم و تواخس ،اھرنھ ،اھیتفگش ھک تفگ وا .درک یضار رایسب ار سیئر ،مداد وا ھب

 هزاجا وا یارب طیارش رگا ھک ھتخیگنارب وا لد رد لیم ردق نآ ،نارفاسم عفن ھب اھسیلگنا

 مزال اما ،متشاد شیارب لام ناواس زا ھمان کی نم .دنکیم ندید ناتسودنھ زا امتح ،دھد

 رگا ،دیسرپ ناخ مارھیب .دوبن بسانم وا دروم رد شرظن نوچ ،مھدب شیارب ار نآ مدیدن

 ھب وا مان ھب اروچنیو لارنژ زا یھمان وا قیرط زا ارچ ،مسانش یم ار دیو مایلیو رس نم

 یدایز یاھھمان یفرعم .درکیم رود ارم هراب رد وا یاھنظ ئوس مامت ات مدرواین تسد

 نامھ زا ،میوگب مدوب راچان ار اھنآ زا یکی ھک متشاد وا یارب ناخ یزاغ هرید مدرم زا

 .مروایب ار میومع هداوناخ تسا رارق ھک دوب نیا اھھمان مامت یاوتحم .دوب رسفا

 

 رتکچوک ردارب ناخ مرک ھب ار ام و میدیسر یناھدب ھب ناخ مارھیب نزردارب رسپ قافتا ھب

 تفگ وا .دوبن یضار نآ زا وا اما ،مداد شیارب کیربمک ھکت کی نم .دنداد لیوحت سیئر

 دناوتیمن ،تسا ھتشون شردارب ھک ھنوگ نآ وا و دوشیم عورش اجنیا زا یدلوب ھقطنم ھک

 .مورب روپراکش ھب وا اب ات مزادرپب یزیچ یرابتعا اب دیس ھب دیاب ،نیا ربانب .دنک ھقردب ارم

 ھفیظو ،رھش نآ زا تشگزاب رد اما ،مرادن نداد یارب یزیچ رضاح لاح رد ھک متفگ وا ھب

 یرگید و متخورف رادناکد کی ھب ار دوخ گید ود زا یکی اروف .منکیمن شومارف ار دوخ

 مامت یزاس دعاقتم رد ھمانرب نیا .متشاذگ ودنھ کی ھناخ رد ،تشادن شزرا ھیپور ۴ ھک ار

 ھن ھک تفگ ادعب وا .مراد یناھدب ھب تشگزاب دصق و مرادن لوپ ھک دش قفوم هداوناخ نآ

 راشف تحت ارم ماجنارس .دنکیم ھقردب یدلوب ھقطنم ھب ارم ھن و دھاوخیم نم زا یزیچ

 یھیدھ وا ھب ھک متفریذپ ینالوط یوگتفگ زا سپ و مھاوخب کمک کاچ دیس زا ات دنتشاذگ

 نایم رد .مرخب شیارب یزیچ روپراکش رد دوب ھتفگ ھک دمآ مدای ھب ناخ مرک صرح .مھدب

 ات ،مداتسرف شیارب ار اھنآ زا یشخب نم .تخیگنارب ارم بجعت ھک دوب هزوریف ۴٠٠ اھنآ

 .منانکشن ار دوخ هدعو
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 رسپ ،هاش ریم رسپ ،هاش لال رسپ قالخا شوخ ناوج کی هاش یلعزاب هاش ریم ام یامنھار

 ناوج نیا هداوناخ .دنریگیم دمحم داماد یلع ترضح زا ار دوخ یاشنم ھک تسا هاش رید

 رد یاتسور ،دننکیم یگدنز کاچ رد اھنآ .دنا مارتحا دروم رایسب ھقطنم شخب نیا رد

 رتش کی رد اھنآ رفن ود ھک دش هارمھ دوخ ناوریپ زا رفن جنپ اب وا .دنس دور پچ لحاس

 ناراوسرتش ،ھبصق ای اتسور رھ ھب ندش کیدزن رد .پسا یالاب مچنپ رفن و دندش راوس

 ،دیسریم ناییاتسور شوگ ھب دورس یتقو .دندناوخیم ار دولوم مان ھب دمحم شیاتس دورس

 ،ام یامنھار باکر و اھاپ اھنآ .دندیود یم ام لابقتسا ھب ،اھھبیرغ دننام ،یدزد یاج ھب

 ھتفرگ ار ام فارطا ھک یدایز تیعمج لیلد ھب و دندوب ریپ ھک یناسک و دندیسوب یم ار دیس

 ھب یتقو .دنداتسرفیم تاولص و دندرکیم میظعت شیارب ،دنسرب وا ھب دنتسناوتیمن ،دندوب

 بلغا اھیرازم مھ و اھنآ .ام یامنھار ھب اھیدلوب مارتحا دوب نینچ ،میدیسر روپراکش

 ھنرو ،میراد رارق دنمتردق ای روآروز کی تیامح تحت ام ھک دنتفگیم ام یارب هدکھد رد

 .دوب دھاوخ ھنوگچ )ناگنلپ ای( ناریش روشک زا روبع ھک مینک ساسحا دیاب

 

 وا زا و مداتسرف ساد مرد شردارب یارب ار دنچبوخ ھمان ،میدیسر روپراکش ھب یتقو

 ای مکاح دزن اروف ھک دیسرتیم تاماقم زا ردقنآ وا اما .دنک ھیارک میارب پسا کی متساوخ

 سپس .دوب نم لیم فالخرب دنچ رھ ،درک هاگآ نم یعقاو تیصخش زا ار وا و تفر اغآ

 لاح اما ،درک دھاوخ ادیپ یھناخ نم یارب رگید زور ود یکی ھک تفگ و تشگرب نم دزن

 ندمآ زا هرید مدرم زا ھک هاش یلو ،تقو نیا رد .منک تماقا رھش جراخ رد ھک تسا رتھب

 رد ھنازور و دوب رقحم ھک تشاد ھگن دوخ ھناخ نامھم رد ارم و دمآ مدزن ،دوب هدینش نم

 ھنانابرھم نم اب اھنآ ،لاح نیا اب .منبش ضرعم رد ھنابش و تشاد رارق باتفآ ضرعم

 میاھاپ و مراد بت ھک متفایرد زور .دندومن مھارف میارب هریغو رتسب ،سابل و دندرک راتفر

 رایسب درم هاش یلو .مدوب هدرک رفس غالا یالاب رد ار رخآ لیام ٢٠ ھکنآ اب ،تسا هدیدنپ

 ھقطنم قیرط زا ار عاجش هاش رابکی وا .دراد یدایز تردق اھچولب نیب رد و تسا یبوخ

 رس نانچمھ وا .درک تمدخ وا ھب طیارش نیرت کانرطخ رد و دروآ روپراکش ھب یرازم

 .دیسر روپلواھب ورملق ھب ھکنیا ات ،درک یھارمھ دنس دور ات ار زنرب ردناسکلا
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 چرام ٢۵ ات ١٣

 تراجت تعسو و تیھام یسررب رد .میدنام روپراکش یاھراوید زا نوریب هاش یلو ھناخ رد

 زا کی چیھ ھک دنتشاد تداسح ردق نآ نارجات اریز .مدش وربور یدایز لکشم اب لحم نیا

 دنس دور یدرونایرد ندشزاب زا اھنآ .دندادیمن خساپ نآ دروم رد نم یاھشسرپ ھب اھنآ

 یئبمب رد دوخ لماوع طسوت یسیلگنا یاھھچراپ دیرخ زا ارآ قافتا ھب و دندوب ضاران

 لیعامسا اغآ نارازگراک اب لیلد نیمھ ھب و دندیدنسپیمن ار ایشا ینازرا .دندرکیم یریگولج

 تارداص و تادراو ،اھخرن اب ییانشآ ناھاوخ ھک دندرکیم یراتفردب لام ازریم و

 .دندوب روپراکش ھیاسمھ یاھرازاب

 

 هاش یلو زا میدش روبجم ام و دوب غاد تدش ھب باتفا ،میداتفا هار ھب روپراکش زا یتقو

 یاھهزاورد ات ار ھقطنم ھک ینادزد سرت زا ،دنک یھارمھ راتاھب یتشک ات ار ام ھک میھاوخب

 زا ھک ار ودنھ ناناگرزاب زا یکی اریز ،دوبن ساسا یب ام سرت .دننکیم تراغ رھش

 دزد .تشک چولب دزد کی روپراکش زا ساک ود ھلصاف رد شیپ زور ود ،دمآیم یرھور

 رد شدرگ و تروص ندش هایس زا سپ وا .تسا دیس هداوناخ زا ھک دش تباث و دش ریگتسد

 .درک تفایرد وا ھک دوب یتازاجم ھناگی نیا .دش اھر اروف رازاب رد غالا یالاب

 

 زا سپ .متفرگ نشج روپراکش رازاب ییابیز اب ار منامشچ ،منک کرت ار اجنآ ھکنیا زا شیپ

 دوجو یناکد .متفای رپ ار نآ و مدش گرزب رازاب لخاد تیعمجرپ یاھھچوک زا نتشذگ

 دوب نینچ .دنتشادن ار نارادیرخ اب تبحص تقو ،یرتخ رجات نجرد مین نآ رد ھک تشادن

 .تسا رت گنشق و رتزارد اما ،تسین راھدنق رازاب زا رت عیسو نیا .رازاب رد تراجت یدنت

 رظن ھب لاحشوخ و دندوب هدیشوپ دیفس یاھسابل نارادناکد .تسا هدش ھیاس فلع و وبماب اب

 ،ھتفرگ یشیپ رسترما زا تورث رظن زا روپراکش ھکنیا لیلد ،دیسر منھذ ھب .دندیسریم

 هداد شرتسگ ھنایم یایسآ قطانم مامت رد ار دوخ ،دنا یرتخ ارثکا نآ نانکاس ھک تسا نیا

 نم رواب ھب .دنا ھتشگزاب روپراکش رد دوخ یاھهداوناخ ھب دایز دمآرد اب اھ اجنآ زا و دنا
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 نارادناکد مامت اما ،دوشیمن ماجنا رسترما و ناتلم اب ھسیاقم رد روپراکش رد یدایز تراجت

 ،يئبمب رد اھنآ ناگدنیامن مان ھب یتالدابم ای راداھب قاروا نتشون فورصم ھک دینیب یم ار

 .دنا ھیسور و سراپ زا یاھشخب ،ناتسناغفا ،ناسارخ ،باجنپ ،دنس

 

 لامش تمس ھب سپس و تشاد ھمادا قرش بونج تمس ھب هرید اکریپ ات روپراکش زا هداج

 زیخلصاح ھقطنم .میدرک فقوت یاخ رد ،یلیام ١٠ ھلصاف رد ھکنیا ات دیچیپیم قرش

 کاخ زا یھوبنا اھپسا هداس یاھمدق ھک تسا کشخ ردق نآ اھاج یخرب رد اما ،تسا

 زیچ ھمھ ھک میدرک رفس زگ لگنج رد ار لوا لیام دنچ .دادیم شاپ ام یور رب ار روش

 ھک میدید ار مدنگ عرازم و میدیسر یزاب ھقطنم ھب ماجنارس و درکیم ناھنپ ام مشچ زا ار

 .دزیم جوم رحب دننام

 

 فصنم ھکنآ اب ،دنا هراوق شوخ مدرم .دراد ھناخ ۵٠٠ دودح و تسا یگرزب یاتسور یاخ

 .دنراد دوخ اب ار دوخ یاھهداوناخ ھک دراد دوجو یرتخ ناکد ١۵ دودح .دنتسین

 

 چرام ٢۶

 زا ،میسرب راتاھب یتشک ھب ھکنیا زا شیپ .میتساخرب دوز ،میتشذگیم دنس دور زا دیاب نوچ

 یاھیگژیو اھاج یخرب رد دنچ رھ ،دوب رتھب هداج .میتشذگ ساگند مان ھب کشخ رھن ود

 نکاس نآ رد کرمگ نارسفا زا یکی و تسا کچوک رایسب یهدکھد راتاھب .تشاد یکشخ

 تعسو .دسریم رظن ھب دولآلگ رایسب و تسا بآ حطس زا رتدنلب تف ١٠ دودح ھنارک .تسا

 دناوتیمن ایند رد یھناخدور چیھ دندرکیم رکف ھک دناسرت ارم یلھد ناھرمھ دور یادص و

 ،رھکس تھج نم ،دنتفر قیاق لخاد اھرطاق یتقو .دشاب ھسیاقم لباق انمج ینعی اھنآ دور اب

 دور زا رت نییاپ لیام ھس دودح نم تسار تمس رد اھنآ ھمھ .متفرگ ار یرھور و رھکب

 ھب نینچ .دراد رود زا ییابیز هرظنم ،تسا هدش ھطاحا ھناخدور طسوت یمود .دندوب دنس

 موصعم طوسوت ھک یدجسم یاھرانم و هدش رتسلپ خرس گنر اب اھراوید ھک دیسریم رظن
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 ھقیقد ١۵ رد ار دنس دور .دنکیم بلج دوخ ھب ار رظن ،هدش ھتخاس اھراوید لخاد رد هاش

 .تسا ۶ دودح اجنیا رد اھنآ دادعت ھک کبس و کچوک قیاق کی رد ،میتشذگ

 

 لیام کی .میدش دنس نیمزرس لخاد ،دنس دور پچ لحاس رد ھنالوجع ھناحبص کی زا سپ

 میتسناوتیم لکشم ھب ھک دوب میخض نانچ و میدش زگ لگنج دراو ھک میدشن رود یتشک زا

 رد ار مراکرپ .مینک مگ ار هداج ھک میدیسرت یم و میتشادن امنھار ام .مینک یط ار دوخ هار

 یاتسور ات مدوب ھتفرگ ھناخدور یوس نآ زا ھک یرگتھج طخ زا ھک مدید و متفرگ تسد

 یولج و کیدزن یلیخ لحم نآ ھک مدید ،میدش نوریب اھھتب زا یتقو .میتسین نوریب یچام

 ھب یچام رد .دوب رادروخرب ینغ تشک زا و زاب فرط رھ زا اجنیا ھقطنم .دراد رارق ام

 هدش هدیشک بونج ھب قرش زا ھک مدید یاھھوک ھیبش یزیچ یرھور یالاب و متشگرب بقع

 ١۴ دودح ،لاریش توک رد بش یارب ھکنیا ات تشاد ھمادا لحاس رانک رد ام ریسم .دندوب

 ھتخاس لاسمرد کی یرتخ نانکاس اما ،تسین گرزب رایسب اتسور نیا .میدرک فقوت یلیام

 .دننکیم تماقا ام دننام یاھھبیرغ نآ رد ھک دنا

 

 چرام ٢٧

 ھب تشاچ زا سپ ود تعاس رد و میدرک زاغا ار دوخ ییامیپھار ،دیشروخ عولط زا شیپ

 ھمادا دنس دور لاحاس رد اجارون ھب ام ریسم .میدیسر یلیام ٢١ دودح ھلصاف رد یگتوگ

 ھناخ ٣٠٠ ات ٢٠٠ زا اھنآ زا کی رھ رد و میتشذگ تیعمجرپ یاتسور ١٢ زا .تشاد

 ،تسا ینغ ھقطنم مامت .مدرکن ادیپ کشخ نیمز ھعطق کی ییامیپھار مامت رد .تشاد دوجو

 ھب ھبنپ و لین ،شاخشخ شخب نیا رد .دراد ھمادا دید زرم ات ھک یراوج عرازم زا هدیشوپ

 دنھ یحاون زا یروراب رظن زا ،منک تواضق مناوتیم ھک ییاج ات و دوشیم دیلوت روفو

 .دریگیم یشیپ

 

 یشاقن زا هدیشوپ یاھناکد و دراد ییابیز رازاب .تسا توکناتیم زا رتگرزب رایسب یکتوگ

 و یسیلگنا ھچراپ ھتسب جنپ ای راھچ دودح اھنآ زا یکی رد .دناهدش نیمات سانجا اب ھک اھ
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 ھتخورف نآ درای شش ،مدوب داتسیا اجنآ نم ھکیلاح رد و مدید نھپ خرس ھچراپ هژیو ھب

 اما .دینک یرادیرخ ھتکلک رد زگ رد ھیپور کی تمیق ھب ار داوم نامھ دیناوتیم امش .دش

 .دوشیم ھتخورف ھیپور جنپ ھب اجنیا رد

 

 دننام یراک عون رھ اھنآ .دنھدیم لیکشت ودنھ یاھیرتخ ار یکتوگ تعمج گرزب شخب

 یاراد و دنخرچیم باجح نودب اھنآ نانز .دنھدیم ماجنا ار تالاقتنا و تراجت ،ندز مخش

 اھنآ .تسا جیار دنھ نانز رد ھک دنھاوخیم ار یتفارظ اھنآ اما .دنا ییابیز یاھیگژیو

 رد تباث و درای ود زا رتمک اھنآ دود ھلول .دنشونیم و دنشکیم گنب ناش نارھوش دننام

 امش .تسا نازرا رایسب یکتوگ رد جاودزا .تشاد یگزات نم یارب ھک تسا یلگ هزوک

 .تساج نیا مدرم ھقالع دروم یاذغ یھام .دیریگب نز ھیپور ١٠٠ اب دیناوتیم

 

 چرام ٢٨

 تفاسم مامت .میدیسر یلو رابد ھب فورعم روپریخ ھب و میدومن زاغآ ار رفس زورید دننام

 ناتخرد اجنآ و اجنیا .دوب شاخشخ و مدنگ تشک ھمادا رد  لیام ٢۵ دودح ام ییامیپھار

 الوحم یاھاتسور زا دوخ ریسم رد .دشیم هدید فرط رھ رد اھواگ .تشاد دوجو دنلب زگ

 .تشاد رارق ناریو تلاح رد یلگ و رادبیش هوک کی یالاب رد یلوا .میتشذگ روپریم و

 .دوب کچوک رازاب کی یاراد و ابیز یاتسور یمود

 

 زبس ھطقن کی رد ھک مدید ار نازرواشک ،کیلم مان ھب یلحم ھب ندیسر زا شیپ زورید

 ھک میدش ھجوتم اھنآ ھب ندش کیدزن اب .دوب هدرک ھطاحا ار اھنآ ھبلک ھک دندوب هدش عمج

 هزادنا ھب ھک نانز .دنصقر یم لبط برض اب اھنامھم و دناهدرک جاودزا نازرواشک یخرب

 رارق نارضاح قیوشت دروم و دندیصقر یم ،دندوبن رھام دوخ ندرک ناھنپ رد اھیرازم

 زیچ کی رد اما ،دندرکیم هدافتسا اھییاپورا ھک دوب یلکش ھب اقیقد صقر .دنتفرگیم

 نم ھک ھنوگ نآ ،دندرکیمن کمک نانز صقر یهریاد ماگنھ نادرم ھکنیا نآ و دوب توافتم

 .مدرک هدھاشم ھتکلک رد لک رادنامرف ھناخ رد
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 یھقبط ھس ای ود ھتخپ تشخ زا اھھناخ یخرب و تسا یکتوگ زا رتعیسو و رتگرزب روپریخ

 ھک دادیم ناشن مدرم دادعت و مدرم رھاظ و دوب ١٠٠ زا رتشیب اھناکد .دناهدش ھتخاس

 ھک دراد دوجو ھناخ ٧٠٠ دودح روپریخ رد .دوشیم ماجنا لحم نیا رد یعیرس تراجت

 .دراد رارق دنس پچ ھنارک یلیام ٩ رد و هدش یشکراوید

 

 چرام ٢٩

 عبر ھس و تعاس ٩ یارب و میدرک تکرح دوخ فقوت لحم زا ،دیشروخ عولط زا شیپ

 ھقطنم کی زا رذگ زا سپ .دوب شخب توارت میسن و ریذپلد تیاھن یب حبص .میدرک رفس

 میدید و میدیسر لازبس توک ھب تشاچ .درادن یلگ ھناخ چیھ ینایم .میدمآ ینایم ھب یتعارز

 تخیگنارب ار ام بجعت نیا .دننکیم تکرح فرط نآ و فرط نیا ھب دارفا زا یھورگ ھک

 تبسانم ھب ات دنا هدمآ رواجم یاھاتسور زا ناملسم مدرم .مینک روبع رھش زا میدرک وزرآ و

 ار رگیدکی اھنآ .دنھدب زامن دجسم رد ار مدرم ،دشابیم سدقم رایسب ھک نابرق دیع زور

 نم اب ھک یناسک و روشیک لگوج مرفسمھ و دنتفگیم کیربت مھ ھب و دنتفرگیم شوغا رد

 ،سراپ رد ھن و اراخب رد ھن نم تیعقاو رد .دندرک دای یلھد ندمتم مدرم زا یھآ اب ،دندوب

 دوجو گرزب رومیت ھیاس ،هاشربکا ،یلھد هاشداپ زیھجت رد ھک ار یراوگرزب یاھھناشن نآ

 .ما هدیدن ،تشاد

 

 ھطاحا کزان یراوید ار نآ فارطا و تسا رتگرزب روپریخ ای یکتوگ زا لازبس توک

 مھ یوربور و زکرم رد رازاب راھچ .تسا هدش ربارب نیمز اب اھاج یخرب رد ھک هدرک

 اھھناخ .دنشابیم اھالاک عاونا یاراد ،دناهدش ھتخاس بترم و دنلب ھک یاھناکد .دنراد رارق

 راھچ ،اھهزاورد .تسین رتشیب ھقبط ود زا اھنآ عافترا و هدش ھتخاس ماخ و ھتخپ تشخ زا

 نوریب نآ زا نم ھک یهزاورد .دنا ھتفر نیب زا ریمعت مدع لیلد ھب ،)مدینش ھک ھنوگ نآ( ددع

 ھتشاد ھگن روپلواھب ھقطنم تمس ھب ھک دراد یپوت اما ،دوب لاوز لاح رد تعرس ھب ،مدش

 .تسا نآ مین شرطق و ھناھد تفھ دودح نآ لوط .تسا هدش
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 روپلواھب روشک دراو و میدرک یظفاحادخ دنس زیخلصاح روشک ھب ،لازبس توک کرت اب

 دنس دور زا ھک ییاج نآ زا .درک رییغت زیچ ھمھ ھک میدوب ھتفرن ولج لیام مین زونھ .میدش

 .دوبن لیام ۶٠زا مک ھک تشاد ھمادا مدنگ عرازم نایم رد نامریسم ،میدرک روبع راتاھب رد

 رارق یدب تلاح رد اھاتسور .دوب ریاب یاھنیمز نایم رد هداج ،ارتوپ دواد روشک رد اما

 ار بش ،یلیام ٢٩ رفس زا سپ ھک ییاج رد ،روپدمحا ات توک زا .دنا ریقف مدرم و دنتشاد

 ای اھھناخ رظن زا ،میدرک روبع اھنآ زا ھک یاھاتسور .دوب کشخ هداج ،میدرک یرپس

 گرزب یاتسور کی ھچرگ ،روپدمحا .دننک تباقر یدنس یاھ هدکھد اب دنناوتیمن تیعمج

 قحتسم ،میتشاذگ رس تشپ ھک یاھناکد اب ھسیاقم رد نکیل .دراد ناکد ٢٠٠ دودح اما ،تسا

 .تسین یرکذت مادک

 

 چرام ٣٠

 یرازاب .تسا ریقف رایسب و راوید نودب ھک دروآ هریشون ھب ار ام یلیام ١۶ دودح ییامیپھار

 هداج .درادن دوجو یدایز تراجت اج نیا .دراد رابفسا یرھاظ ،دراد ناکد ١٠ دودح ھک

 .دوب ھتفای عطاقت ھبلک نجرد مین اب هارمھ کچوک یاھهدکھد اب و دوب هدش کشخ

 

 ھب و دمآ دوب روپلواھب باون تمدخ رد ھک یزابرس ھک مدوب متارطاخ رتفد نتشون لاح رد

 هزات روگنا نم یارب ھتسناوت دوخ یاوقت تردق اب ھک تسا هدمآ یدیس اریخا ھک داد ربخ نم

 رد البق نم .مھاوخب ایند عبر رھ زا ھچ رھ ھکنآ رانک رد ،دنک ھیھت لباک شمشک و ریجنا و

 ندید وا زا متساوخ مدوخ یواکجنک یاضرا یارب و مدوب هدینش دنھ رد یدارفا نینچ دروم

 شدوخ ھتفگ ھب ھک درک تبحص ھگنس تیجنر زا رتشیب و تفریذپ ینابرھم اب ارم وا .منک

 یبوخ روگنا اروف و دناوخ یاھیاھژاو وا ،ام تساوخرد ھب .تشاد یدایز دامتعا وا ھب

 .میتفای هزم شوخ رایسب و میدروخ ار نآ ام .دشاب تخرد زا هزات ھک دیسر شتسد رد

 

 چرام ٣١
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 ریاب الماک هداج .میدیسر روپناخ ھب تعاس مین و ھن رد لیام ٢١ دودح تفاسم یط زا سپ

 یواح ،میدرک روبع نآ زا ھک یاھهدکھد و دوب کشخ ،میدرک روبع نآ زا ھک یلاناک .دوب

 .دوب تخبدب ھبلک دنچ

 

 یاھھناخ و گرزب رازاب .تسا دنس دور پچ لحاس یلیام ١٣ رد یکچوک رھش روپناخ

 ھب ار یتخبدب و یدیلپ طقف مدرم و درادن دوجو رازاب رد شیاتس لباق یزیچ اما ،دراد دنلب

 ھناخدور لحاوس .دراد رارق ھجوت دروم تراجت ریسم لیلد ھب طقف .دنا ھتشاذگ شیامن

 ھکنآ اب ،تسا دنس زا رت نازرا هرتوپ دواد رد زاین دروم یزیچ رھ اما ،دوشیم تعارز

 یاھیذاخا لیلد ھب دیاش توافت نیا .تسا یمود زا بقع رایسب یروراب رظن زا یلوا

 فرصم دنس دننام ،ھقطنم نیا رد یدایز یراوج ھک نیا رگید لیلد .دشاب روپلواھب نارسفا

 رد ار ناکم رھ و مظن یب ار زیچ ھمھ و تسین روپناخ رھش رود یراوید چیھ .دننکیمن

 و رازآ دروم یلاھا و دنا خاتسگ ناش ناراکتمدخ .دید دیھاوخ کورتم ناخ لواھب ھقطنم

 .دنریگیم رارق متس

 

 لیرپا ١

 زا سپ کی تعاس ھک ییاج ،میداد ھمادا یردوچ ھب دوخ رفس ھب حبص مینوراھچ تعاس

 اھنآ زا ای دندوب نم هاگتسیا ھک اھاتسور .دوب لیام ٢١ زا شیب تفاسم .میدیسر تشاچ

 یخرب و دنتشاد تخبدب ھبلک ھس ای ود اھنآ زا یخرب .دندوب تیعمج مک ،متفرگیم ار متھج

 زرم ھب ھک گیر زا بکرم دوب یعیسو یارحص ام تسار تمس رد .دنتشادن ١۵ زا رتشیب

 میتشاد یناتخرد و یزبسرس زا یهدننک هریخ هرظنم پچ تمس رد و ددنویپ یم ریملسج

 یلیام شش رد ام یکمن هداج زا اھنآ .دنتشاد رارق اھاتسور زا یخرب فارطا رد دیاش ھک

 .دندوب رود ،میدوب هدرک رفس ھک
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 یاھزاین ھک دراد دوجو ناکد ود و هاچ کی ،زرواشک دنچ طقف و تسا یریقف یاج یردوچ

 یلیام ١۶ رد ،دنتفگ نم ھب ھک میتشاد رارق هراغ دور پچ لحاس رد نونکا .دنرادن ار مزال

 .دراد نایرج ام هداج برغ لامش

 

 لیرپا ٢

 زا شیپ ،لیام ١٩ دودح تفاسم یط زا سپ و میدرک عورش ییامیپھار ھب دادماب ھس تعاس

 نم .میدیسر مود ناکم ھب ھکنیا ات ،دوب بآ نودب و ریاب هداج .میدیسر روپدمحا ھب تشاچ

 نم ھب قاتا نداد زا رظتنم دارفا ادتبا رد ھچرگا ،متفرگ رارق نوسکم درگرس هاگتماقا رد

 درم ار نم ھک دش ثعاب هریغو ھناریقف سابل اب نم رفس هویش نوچ ،دندرک یراددوخ

 یباکر ھن ھک میدوب هدرک هراجا ار یلومعم یاھپسا روپراکش رد نوچ .دننادن یمرتحم

 .بسانم یاھنیز ھن و دنتشاد

 

-------------------------- 

 

 هدنام ھنایدول رد یرامیب لیلد ھب ربمون ٣٠ ات لیرپا ٣ زا ھک ھیناترب رومام نوسکم درگرس

 هرتوپ دواد رابرد رد نم ھفیظو نیلوا .منک مادقا وا یاج ھب ھک دش هداد روتسد نم ھب ،دوب

 ناونع ھب دنلکا درال دورو ھک دوب روپلواھب باون ھب یلاع تلود یھمان ای ھطیرخ لیوحت

 ھب نم دورو ماگنھ .دوب هوکشاب ییاریذپ مسارم .درکیم مالعا ار دنھ رد لک رادنامرف

 زا شیپ و دیسوب ار نآ نم تسد زا ھطیرخ نتفرگ اب باون و دش ادا تافیرشت مالس ،رصق

 هدش ھتساوخ ییاریذپ یارب هرتوپ دواد یاسور مامت .تشاذگ شنامشچ رب ار نآ ،ندناوخ

 .دندوب سبلم ییابیز یاھسابل اب و دندوب

 

 ھچ رگ ،تسا ینتشاد تسود یوخ و قلخ یاراد ،تسا گنر هریت ناخ لواھب دمحم باون

 ییایسآ تالمجت لیاسو زا دح زا شیب هدافتسا ھب وا .تسین بوبحم و هدوبن یراع رورغ زا
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 ھب نم ھک ینامز و تسا ھیناترب تموکح دحتم نیرترادافو و نیرتراکادف وا .تسا داتعم

 .دوب نابرھم رایسب نم اب ،مدرکیم راک دنس دور رد نوسکم درگرس ضوع

 

 و روھال تلود یایاعر نیب رد تافالتخا یخرب لصف و لح روظنم ھب دعب یتدم نم

 دور پچ دادتما رد نییاپ و الاب ییامیپھار ھب و مدرک کرت ار ھیناترب هاگتماقا ،روپلواھب

 عوضوم نیرت یداعریغ ،تیعقاو رد .دوب واگ یدزد رس رب رتشیب اوعد .مداد ھمادا هراغ

 اب .دنکن تلاخد یلخاد یاھاوعد رد ھک دوب نیا سیلگنا رومام ھناریگتخس نوناق کی .دوب

 زور .مداد تیاضر و مریگب میمصت دروم نیا رد دیاب نم ھک دنتشاد رارصا الکو ،لاح نیا

 مروضح ھب ار شیافوتم رھوش ردارب یدرمریپ و لاس ٢٠ ریز دنزرف ود اب یهویب دعب

 هدنامیقاب لاوما بحاصت ھب لیام شنادنزرف و هویب ھک دوب نیا اھنآ فالتخا تیھام و دندروآ

 ردارب ھک تخاس تباث و تفگ درم نآ .دشیم اھنآ عنام شردارب اما .دندوب شرھوش زا

 ھک دش روبجم شرسمھ یراتفردب ھجیتن رد ،دشاب لافطا نیا ردپ ھکنیا زا شیپ شموحرم

 لثم اما .دندش ادج اروف اھنآ یبھذم نوناق قبط ھک دنک رارکت ار »قالط« هژاو وا یارب

 بحاص و دندوبن عورشم نوناق قبط ھک دندش دنزرف ود بحاص دعب و دندنام اجکی قباس

 رارکت یخوش ھب ار قالط ھغیص ھکنآ اب ،شرھوش ھک تشاد راھظا نز .دندشیمن ثاریم

 رد یذغاک وا .داد ماجنا هرابود ار یسورع مسارم و تفر یناحور دزن بش نامھ ،درک

 ینز و رھوش رگا ،یدمحم عرش قفاوم ھک تفگ یفوتم ردارب .تشاد دوخ یاعدا دییات

 ،دروآ نابز رب رگید روضح رد ار قالط هژاو راب ھس اھنآ زا یکی ای ،دش قالط رابکی

 قالط وا زا و دنک جاودزا یھبیرغ درم اب نز ھکنیا رگم ،دننک جاودزا دنناوتیمن اعرش

 تلاخد ھناردتقم متسناوتیمن ،یرادا نیناوق قبط اما ،مدینش ار فرطود یاھثحب نم .دریگ

 .مریگب میمصت هدنورپ دروم رد و منک

 

 هدیاف میارب ناکم و اوھ رییغت ھک دوب ررکم یردق ھب بت تالمح و دوب دایز یدح ھب امرگ

 زا متسناوتیم یتخس ھب و مدوب هدیباوخ ناتلم رد هام ۴ دودح تیاھن رد و تشادن ینادنچ

 .مروخب ناکت متخت
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 ،دنتخانش یم ار مردپ ھک دوب ناتلم نایموب زا یرایسب موادم ھجوت لیلد ھب نم یتمالس دوبھب

 ھب ناش ناوناب یتح .تفریم ناتسناغفا ھب دوخ تیرومام رد یمارگ نوتسنفلا اب ھک ینامز

 زاب ارم یتمالس ات دندرکیم هدافتسا بیرغ و بیجع یاھرنھ عاونا زا و دندمآیم نم ندید

 .دننادرگ

 

 یارب یهدزباتش یگدامآ ھجیتن رد و مدرک تفایرد ار ریز یمسر ھمان ،ربمون رخاوا رد

 :متفرگ دنس رد ار زنرب ردناسکلا رس ھب نتسویپ

 

 مھد تیادھ ار امش ،یلاع تلود تاروتسد لابند ھب ھک مھاوخیم دیو ناتیپاک زا نم ،اقآ«

 ،زنرب ناتیپاک نامرف ریز ار دوخ اجنآ رد و دییایب دنس دابآردیح ھب تقو عایض نودب ھک

  .]مدوبن یشنم نم ھک دھدیم ناشن نیا[ دیھد رارق چاک رد نواعم/رایتسد

 

 یراکمھ یارب ھک یناسک ،داد دیھاوخ تیادھ ناتلم مظان و روپلواھب باون نارسفا ھب امش

 فرط زا ،دندرگ زاب دوخ نابابرا دزن دناهدش بوصنم دوجوم فیاظو یارجا رد امش اب

 .»دش دھاوخ هداد عالطا امش ناکم ھیھت یارب مزال تابیترت و تمیزع خیرات نم

 

 ١٨٣۶ ربمون ٧ ،جیلتس هاگرارق ،ھیناترب رومام ،نوسکم

 

 شناد ھب ھجوت اب لک رادنامرف ،دش بوصنم لباک تیرومام یارب زنرب ردناسکلارس یتقو

 ھک لباک رد سیونربخ نسیم یاقآ رب دوزفا ،درک ھمیمض زین ارم ،ناتسناغفا دروم رد نم

 ار مدوخ ھک داد هزاجا نم ھب ریزو نواعم نایلیویرت یاقآ .درک دھاوخ کمک رسفا نآ ھب

 .مھد رارق زنرب رس رایتخا رد
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 ھیحان قیرط زا ھک یرفس رد .متفر نییاپ بانیچ زا ھک دوب نآ زا رتدوز ای ربمسد لوا

 نآ یوجتسج رد میالاب تاماقم ھک مدروآ تسد ھب ار یایشا ،مداد ماجنا یرازم یاھچولب

  :دنکیم نایب ھنوگ نیا ار دوخ رظن دیو دولک رس .دندوب

 

 ،١٨٣۵/٣۶ رد دنس دور لحاوس رد امش یگدنیامن دروم رد نم تاروتسد یارجا ھمادا رد

 هرید نیب فلتخم یاھریسم ،ھناخدور نآ رد هدمع یاھناکم یراجت تیعضو تفایرد یارب

 ھجاراھم ،دنس ناریما اب ھک یتادھاعم رد ھیناترب تموکح فادھا حیضوت و راھدنق و تاج

 ؛دناهدرک هدقع دنس درور یدرونایرد ییاشگزاب یارب روپلواھب باون و ھگنس تیجنر

 تموکح ھب نم طسوت و دیدرگ ھیارا تاقیقحت نیا نایرج رد امش طسوت ھک یاھشرازگ

 تیرومام نآ ھک تشاد امش راکتشپ و تریغ ،ییاناوت رب یربتعم رایسب یھاوگ ،دش هدرپس

 شالت تیھام و اھنآ شزرا .دریگ لکش نآ دروم رد یاھهدیا تسا نکمم و دیداد ماجنا ار

 و اھروشک قیرط زا رفس یراوشد رد اتدمع ،زاین دروم تاعالطا یروآعمج رد امش یاھ

 ریاس و اھیرازم و ناتیم رد ھکیس تاماقم نیب ھنامصخ یاھدروخرب ھک ینامز رد مھنآ

 نظ ئوس و تداسح نتخیگنارب نودب ار یرفس نینچ ماجنا ،دنس زرم رد هدنرد لیابق

 .»داد ناشن ،دوب کانرطخ تدش ھب ،نایموب

 

 اھھکیس نیب موادم یاھیریگرد نایرج رد ھک دوشیم هدھاشم دیو دولک رس ھمان هراصع زا

 دروم فادھا نم مھنآ اب ،دوبن ینما ای ناسآ راک اھیرازم روشک زا روبع ،یرازم ھلیبق و

 یمک ییاتسور دراو یتشک طسوت ناتلم زا و مدروآ تسد ھب تموکح تلاخد نودب ار رظن

 ،دومن تساوخرد باون اجنیا رد .مدش روپلواھب تموکح ریز و دنس دور رد رچاچ زا رتالاب

 .منک تاقالم روپناخ رد ار وا ،مورب دنس ھب ھکنیا زا شیپ

 

 تیانع اب ھک متفر بانج یلاع نآ هاگودرا ھب ،قیاق رد دوخ نامداخ و نادمچ نتشاذگاج اب

 ھک دوب نامز نیا رد .مدنارذگ باون اب ار یشوخ یاھزور و درک ییاریذپ نم زا ناوارف

 ھک ما یمومع و یصخش لاوما مامت ھک مدرک تفایرد ار یقیاق نتفرگ شتآ زیگنا مغ ربخ
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 زیچ ھمھ ،ھتفرگ شتآ ،مدوب ھتشاذگ اج نآ رد و دوب فلتخم نارس یاھبنارگ یایادھ لماش

 ربخ نیا دایز ینارگن اب باون .تسا هداد تسد زا ار دوخ ناج زین روشیک لگوج و ھتخوس

 .منک زیھجت دابآردیح رفس یارب ار دوخ ات داتسرف نم یارب یدایز غلبم و دینش ار

 

 ،چیل درگرس زا لکشتم ھک مدش اجکی زنرب ردناسکلا رس ھتسد اب ھفقو نودب رذگ زا سپ

 .دیسریم رظن ھب لاحشوخ نم ندید زا وا .دوب یجنودروف یجزورون و دوو ناوتس

 

 دیدزاب زا سپ .میدش روپریخ ناخ متسر ریم نام بوخ دحتم ورملق دراو چرام لوا رد ام

 و شرھاوخ رھوش ھک دارم یلع زا یناگدنیامن اب یریک ردنب/یتشک رد ،ھناکرل رھش زا

 بابرا روتسد قبط دارفا نیا .میدش اجکی ،دوب هداتسرف ام ییاریذپ یارب ار ینمرا رسفا کی

 .مییامن تکرش راکش کی رد و مینک فقوت ھک دندرک رارصا رایسب دارم یلع ،ناش رگ ھنتف

 ریزو اب نآ زا سپ .مینک در ار اھنآ توعد ھک درک راداو ار ام یسایس تاظحالم اما

 ھقردب ناکم نآ ات ییاریذپ مسارم اب ار ام ھک میدرک تاقالم یروغ ناخ دمحم حتف ،روپریخ

 ھنامیمص یوگتفگ و ام زا وا لابقتسا .میتشاد وگتفگ ناخ متسر ریم اب مھدزناش زور .درک

 دارم یلعریم و ناخ کرابم ریم ،شناردارب لیم فالخرب ار وا ندوب ھنالداع دیون ،شا

 و دش قلحم ام ھب یئبمب زا درال رتکد اجنیا رد .دادیم سیلگنا تموکح تباث تسود ،ناخ

 روتسد ریزو رسپ ھب .میدنام ناکم نیا رد ییایفارغج و یراجت تاعالطا یروآعمج یارب

 ربارب رد نونکا ام یاھقیاق .دنک یھارمھ روپلواھب ورملق یاھزرم ات ار ام ات دش هداد

 .دندوب هدش هدیشک باجنپ دور و دنس نایرج

 

 قیرط زا اجنآ زا و درک راتفر ینابرھم اب ام اب روپلواھب باون ،روپدمحا ھب دورو رد

 ،هزور دنچ تماقا زا سپ .میوش ایوج فورعم رازاب نآ تراجت زا ات میتفر رھش ھب نیمز

 مدرم تدابع یارب بسانم رایسب ناکم ،میتفر فیرش چوا ھب هراغ زا دوخ یاھقیاق اب

 نایناھج مودخم مان ھب یروھشم ریپ یتازجعم لیلد ھب و باجنپ و دنس تسدرود قطانم

 .تسا روھشم ،تسا نفد اج نیا ھک تشگناھج
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 و سیسافیھ ،سوردوسیھ یاھرھن لاصتا لحم یکیدزن رد ھک فیرش چوا ھب بقلم چوا

 یواح ،دنکیم بلج دوخ ھب ار ناناد ھیفارغج ھجوت اھپسادیھ و اھنیسا اب اھتواردیھ

 کی اما .تسا یناقحلا فیس هاش اھنآ نیرت میدق .تسا یمالسا ددعتم یاھریپ یاھهربقم

 یناحور/ریپ لالج دیس هاش .دناشوپ یم ار یناخور کاخ و درگ ،فقس نودب ،ھبورخم راوید

 هاگمارآ .تسا هدرک رمع لاس ١۵٠ ھک دوشیم ھتفگ و ھتشذگرد شیپ لاس ۶٠٠ ھک رگید

 نیا .تسا دنلب نیمز حطس زا ھناھد جنپ دودح ،دراد رارق کیرات قاتا کی لخاد رد ھک وا

 ربق فرط رھ رد .تسا هدش ھتسارآ یمیدق و فیعض نابیاس کی اب و هداس رایسب نامتخاس

 یھبیتک اھنآ زا کی چیھ .دراد رارق یرگید زارف رب یکی ھک دراد دوجو وا نادنزرف ربق هد

 یناورف ترھش مالسا ھب وقالوب ،شرسپ ندیورگ و وسالھ رب ھبلغ اب لالج دیس هاش .دنتشادن

 .دوب روپلواھب ای یھاواتیب مکاح وا .دراد

 

 کیراب نابایخ دنچ زا و متفر چوا رھش تمس ھب تانیشاک ،ما ھسردم مھ و نطومھ اب هارمھ

 ھب ،تشاد رارق ھناریو تلاح رد ھک رد ھب ندمآ اب .متفر مودخم مرح تمس ھب و متشذگ

 ترضح نآ دسج ھک میدش یقاتا دراو و میدیخرچ بونج فرط ھب ،میدمآ دورف برغ تمس

 اب و تسا دنلب نیمز زا تف ٧ دودح ھک دراد یفیعض رایسب یانب هربقم .تسا هدیمرآ نآ رد

 ھنزور ھس .تسین یھجوت لباق زیچ چیھ مودخم مرح رد .تسا هدش هدیشوپ یرگید یاھربق

 .دھدیم رون قاتا نیا ھب کچوک

 

 ار )م ١٣٨۴( ق ٧٨۵ ینعی مودخم تشذگرد خیرات ،رد یور یسراپ نابز ھب ریز ھبیتک

 :دھدیم ناشن

 

 .»)مودخم ای( هاش هرھچ نودب ،دوب یکیرات رد قرغ ناھج یتقو«
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 یترھش نینچ زا میدق راگزور رد ھک چوا نویناحور هربقم ھک تسا نیا ھجوت لباق ھتکن

 یگدنز یوناب ای( یداو دنیج یب یب زج ھب ،درادن یرامعم ییابیز چیھ ،دندوب رادروخرب

 نیا یبونج شخب .دراد رارق باجنپ دوریمیدق رتسب رب فرشم ،هاگترپ ھبل رد ھک )ینالوط

 تلفغ زا ،نیارب دوزفا .تسا ھتفر نیب زا ھناخدور ماگنھرید نایغط رثا رد هوکشاب هربقم

 ھب ،تسا هدروخ مرک الماک ھک هزاورد .دننکیمن میمرت ار نآ ھک دربیم جنر ناناملسم

 و تخاس و حلاصم رظن زا ،دنکیم نایامن ار رگید دبنگ ود و دوشیم زاب قرشم فرط

 ،دراد رارق نآ رد وا ھک یدبنگ .یداو دنیج یب یب دبنگ زج ھب ،دنراد یرترب چوا رد زاس

 گنس و نوگانوگ یاھگنر اب ترامع .تسا هدش رتسلپ تالم اب و تسا ھتخپ تشخ زا

 ٢۵ نآ طیحم و تف ۵٠ دودح نامتخاس عافترا .تسا هدش نیئزت ناشخدب نداعم زا دروجال

 .تسا

 

 لحاس رد توکناتیم ھب و میتفرگ ار دنس دور هرابود َ،راچاچ زا رتالاب یکدنا و چوا کرت اب

 زا روبع اب و دندش اجکی ام اب ھگنس تیجنر ھجاراھم نارومام اجنیا رد .میدیسر دور نآ

 ناخ لیعامسا هرید .میدیسر غابالاک ھب ناخ لیعامسا هرید و ناخ یزاغ هرید یاھرھش

 دنچ و میتفر ناتلم ھب نم و چیل درگرس ،درال رتکد ،ناخ یزاغ هرید زا .تسا یریقف رھش

 نوسکم درگرس .میدش اجکی غابالاک هداج رد زنرب ردناسکلا رس اب سپس ،میدنام اجنآ یزور

 یگنشق تیعقوم رد غابالاک .میدرک تکرح رواشپ تمس ھب ام اب اجکی و دمآ ھنایدول زا زین

 اجنیا ار نام یاھقیاق .دنا ھناریقف و کیرات ،کچوک یاھنابایخ ،لاح نیا اب .دراد رارق

 .میدرک تکرح کتا تمس ھب ینیمز هار زا ،پچ تمس ھب ھناخدور زا روبع اب و میدرک اھر

 لصف رد .میتشذگ فلتخم یاھرھن کشخ یاھرتسب و اھهرد نیرت کانسرت زا هداج نیا رد

 یاھورین اب ام نامز نیا رد اما ،تسا نکممریغ ریسم نیا زا شترا کی ییامیپھار ،یناراب

 لیخ یسیع ھلیبق سیئر تازاجم یارب ھک میدش ھجاوم ھگنس تیچوس یربھر ریز روھال

 .دندرکیم ھلمح دنس برغ رد اھھکیس ورملق ھب اررکم ھک دندوب هدمآ
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 لخاد زا دیدزاب یارب دعب زور و میدرک فقوت ھعلق رواجم ھبورخم یارس کی رد کتا رد

 دادعت ھب اما .تسا رادروخرب ییالاب تردق زا و گرزب هداعلاقوف .میتفر مکحتسم ھعلق نآ

 .میدید ام ھک یناگداپ کی یارب ھسیاقم رد ،دراد زاین نادرم رتشیب

 

 راتفر ام اب ھناتسود رایسب اجنآ رد یلیباتیوا لارنژ ھک میدیسر رواشپ ھب ییامیپھار ھس رد

 ۵٠ اب ھکیس نارس زا یرایسب اب ھگنس لاحشوخ راد ھماج و ھگنس کاراخ هدازھش .درک

 ھعلق ھب اریخا ھک دننک تازاجم ار ناخربکا دمحم ات دندوب هدمآ رواشپ ھب زابرس رازھ

 تیرومام .دوب هدرک طوقس و دوب هدیگنج ھگنس یرھ رادرس اب و دوب هدرک ھلمح دورمج

 تکاس ھک دش ھیصوت ھکیس تاماقم ھب و تشاد حلص ھب زاین ،دوب یراجت ھک لباک رد ام

 اجنیا ار یشوخ یاھزور .دنک یھاوخرذع یرادقم دیاب لباک سیئر ھکنیا هدعو اب ،دننامب

 .میدنارذگ ھکیس نازابرس یسررب و اھینامھم رد

 

 نیا رد راظتنا زور دنچ زا سپ .میدمآ دورمج ھب و میدرک کرت ار رواشپ تسگا ٣٠ رد

 دراو نام ناتسود هروشم فالخرب ،ناخ دمحم تسودریما طسوت یمازعا ھقردب یارب ناکم

 ریما رازآ زا یخرب و دندرک قیوشت ار ام یداو نآ نارس زا یخرب اما .میدش ربیخ لتوک

 و میورب ھک میدرک رارصا ام ،لاح نیا اب .مینک روبع ربیخ زا وا هزاجا نودب ھک دندیسرت

 مان اب یلزیل ناتیپاک یربھر ریز ماظن هدایپ زا یکچوک هورگ ،دجسم یلع ھب ندیسر اب

 نانیمطا وا .میدش لابقتسا ،دراد مان ناخدمحم ادف الاح و هدش ناملسم ھک یراتار راعتسم

 ھلا .ددنویپ یم ام ھب یدوز ھب لباک ھقردب و دوب دنھاوخ یندم رایسب ربیخ مدرم ھک داد

 رد ار دوخ رداچ ام .دندومن کمک و دندرک یدایز مارتحا شناوریپ اب لیخ یکوک ناخداد

 ،فارطا دنلب یاھھوک زا ھک میدش ناراب راتفرگ ناھگان و میتشارفارب دجسم یلع ھعلق ریز

 دوخ اب ار ام لیاسو زا یرایسب .تخاس یدنت یرابیوج رتسب ار هرد و دش ریزارس یبالیس

 ،یمگردرس نیا رد .هرخص کی رد کچوک راغ کی زج ،میتشادن یھاگانپ چیھ ام و درب

 یادرف .دشن هدیدزد ای تراغ اھنآ طسوت یزیچ .دندرک راتفر ھناقداص رایسب ربیخ مدرم

 لگ یزاغ هاش و ھکد دنموم سیئر ناخ تاداس ،دابآ لالج مکاح ناجاغآ ازریم زور نآ
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 زیامت ،دوب اھنآ یداش رگنایب ھک یاھدایرف اب ھتسد .دندمآ ام ھقردب یارب رفن ۵٠٠ اب دمحم

 تمس ھب ار دوخ ریسم ام و دندرک کرت ار ام ربیخ نارس ھمھ ،ھکد رد .داد ناشن یدایز

 مدیدید ار ریما ھناخپوت زا یکراپ اجنیا رد .میدرک عورش هوک دیفس یفرب یاھھوک ریز ھجک

 .تخادنا یم تشحو ھب ار اھناغفا مارآان حور ھک

۴٩٠ 

 انشآ دمحم یلعریذن یتسرپرس ھب دمحم تسودریما رگید هدنیامن اب باخرس دور لپ یور

 .درکیم ھیھت ام یارب ار ییایسآ یاھاذغ عاونا و دوب هدروآ دوخ اب یناغفا زپشآ ک میدش

 رد .میدز هاگودرا کاختب رد لباک دروخ لتوک و اباب ھس ،نیزیت ،کلدگج زا روبع زا سپ

 ماما ازریم .تشاد زنرب ردناسکلا رس اب ینالوط یوگتفگ و تسویپ ام اب نسیم یاقآ اجنیا

 تاقالم ناخربکا دمحم رادرس اب دعب زور .دندمآ ام لابقتسا ھب ھتسجرب نادرم ریاس و یدرو

 زا رپ هداج فرط ود .میتفر لباک رھش تمس ھب و میتسشن اھلیف یور رب وا اب و میدرک

 .دوب یمومع یداش هدنھد ناشن و نایچاشامت

 

 یزیچ ،دش ماجنا ریما و ام نیب ھک یسایس تابتاکم ھجیتن و تارکاذم زا اجنیا رد نم

 ات و درک ییاریذپ ام زا ینابرھم اب وا .تشون مھاوخ یرگید رثا رد ار نآ اریز .میوگیمن

 یندم دروخرب و تشاد یدایز مارتحا ام اب ،ھیسور رومام چیووکیج ناتیپاک دورو نامز

 و دوب ھتخاس دوخ خاک یکیدزن رد اریخا ھک داد ناکسا یدیدج نامتخاس رد ار ام وا .درک

 .داد تماقا ریزو تسخن ناخ عیمس ازریم دزن ار یسور رازگراک

 

 هدنیامن دورو اب ،ناخ لدرھم رادرس یروف دورو زا سپ راھدنق یاسور و ریما یاھتساوخ

 ،دیدیمن دوخ تیرومام تیقفوم رد ییامنرود ھک زنرب ردناسکلارس .دش دایز رایسب ھیسور

 ھک دش هداد روتسد چیل درگرس ھب ،نامز نیا رد .دش هداد تشگزاب دنھ تموکح یوس زا

 و دوب هدروخ تسکش دوخ تارکاذم رد زین وا ھک ییاج ،ددرگ زاب روپراکش ھب رادنق زا

 رسپ ناخرمع دمحم ھک دوش ھیسور هدنیامن ،چینومیس تنوک اب نارس ھبتاکم عنام تسناوتن

 ھک درال رتکد ھب .درکیم یگدنز وا اب تارھ رد یسراپ هاگرارق رد راھدنق یساسا سیئر
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 روتسد ،دوب هدش هداتسرف ناتسکرت رد زدنق سیئر گیب دارم ریم دزن دوو ناوتس یارمھ

 اب ھک زدنق سیئر ھک دوب بیجع رایسب طیارش رییغت نیا .دندرگرب رواشپ ھب ھک دش هداد

 وا زا اراخب ھب دوخ ریخا رفس رد ام و دوب هدرک راتفر دب رایسب تفارکروم یاقآ موحرم

 مامت یسررب و ندید یارب قوف نارسفا ھب ھک دوب نابرھم ام اب ردقنآ ،میدیسرت یم رایسب

 رتکد .درک راتفر دایز ھظحالم اب اھنآ اب و داد هزاجا شروشک رد ھجوت دروم یاھنآکم

 فرب نانچ اما .دنک روبع ریشجنپ قیرط زا ار شکودنھ ھک دوب ھتفرگ میمصت البق درال

 تفرگ رارق یکانرطخ تیعقوم رد هورگ ھک دوب هارمھ یدیدش درس داب اب و دیراب نیگنس

 .دنتسبیم خی گرم دح ات ،دنتشگ یمن رب لتوک زا اھیریشجنپ طسوت رگا و

 

 زا روبع اب .مینیبب ار هرد نآ یاھغاب ات میتفر نمادھوک ھب ،یسور رومام دورو زا شیپ ام

 ھک نمادھوک لحم نیرتابیز ،میدیسر فلاتسا ھب هزرف و هردرکش ،هردھاک ،ریم زیراک

 هوک نماد رد فلاتسا یاھھناخ .دندرک نشور ار رھش مامت ام ندمآ رطاخ ھب نآ ناگدنشاب

 .میتفر راکیراچ ریسم رد چیغرتسا مان ھب ییابیز یاتسور ھب لحم نیا زا .دناهدش ھتخاس

 ندید ھب اجنآ زا .تسین ابیز اما ،تسا هرد رد یرگید رھش رھ زا رتگرزب یرخا لحم

 نیا دوخ تارطاخ رد رباب روتارپما .دوبن رود دایز ام هاگرارق زا ھک میتفر ناور گیر

 یطخ نآ رد ھک دراد دوجو یکچوک هوک اھتشد نایم« :دنکیم فیصوت ھنوگ نیا ار لحم

 دنیوگیم اھنآ .دنمانیم ناور گیر ھجاوخ ار نآ .دسریم نییاپ ھب الاب زا یگیر نیمز زا

 الماک فیصوت نیا .»دوشیم نوریب گیر زا هراغن و لھد یادص ناتسبات لصف رد ھک

 ،کشخ هوک ود یقالت لحم رد .دسرب رظن ھب هداعلا قراخ تسا نکمم ھچرگ ،تسا قیقد

 نامھ ھب .تسا هدھاشم لباق هرخص یاھتنا بیش رد ھک تسا هدش نھپ گیر زا یھحفص

 هریزج رد ،نیریش بآ رد رحب لحاس رد ار یگیر لاح ھب ات نم ھک تسا صلاخ هزادنا

 ھب ام .دراد تعسو درای ٩٠ دودح و دراد دادتما نییاپ ھب الاب زا .مدید ناتسلگنا رد تیاو

 اھگیر ریز یادص ھک دنیوگیم هرد نیا ناگدنشاب .میدینش لھد دننام یادص و میدیزغل نییاپ

 رد ھک تسا ناور گیر یناحور زا یشان و دوشیم هدینش حوضو ھب ھعمج یاھبش رد

 .تسا نفد رواجم هدکھد
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 رومام چیووکیو ناتیپاک و میدرک کرت ار لباک لیرپا ٢۶ رد ام و دوب قفومان ام تیرومام

 تسایر ھب ،سراپ هاشداپ ،هاش دمحم زا زین راھدنق نارس .میتشاذگ تختیاپ نآ رد ار یسور

 ات ار ام ناخردیح رادرس ،ام جورخ زور حبص .دندرک تفایرد یتیرومام ناخ یلعربمق

 لالج ھب تمالس ھب ام .دنارذگ هاگودرا رد نم اب ار یبش ریزو و درک ھقردب رھش نوریب

 ابقاعتم ھک دیسر ام ھب یشرازگ .درک راتفر ام اب ینابرھم اب ناخربکا دمحم و میدیسر دابآ

 هداد هروشم ار ناخ دمحم تسودریما ،نارس زا یخرب ھکنیارب ینبم ،میتفای تسرد ار نا

 هدرک در مشخ اب ار داھنشیپ نیا ھشیمھ وا اما .دننک ماع لتق ار تیرومام یاضعا ھک دندوب

  .تسا

 

 ھب لباک دور قیرط زا سپس و میدنارذگ قیاق یزاس هدامآ یارب ار زور ود دابآ لالج رد

 و عفترم یاھھوک طسوت ھناخدور رذگ ،ینچیم و هروپلعل نیب .میدرک تکرح رواشپ تمس

 بادرگ لیلد ھب ،دوب کانرطخ اھقیاق یارب طاقن زا یرایسب رد و دوب روصحم مھ رب دومع

 میدیزگ تماقا ریزو غاب رد رواشپ رد .رھن طسو ھب اھھغامد باترپ زا یشان و ددعتم یاھ

 تموکح زا یتاروتسد زور دنچ زا سپ .میدش لاحشوخ یلیباتیوا لارنژ هرابود رادید زا و

 تیجنر رابرد رد ھک مینامب نتانکم مایلیو رس دزن و میدرگرب روھال ھب ھک میدرک تفایرد

 .تشاد تیرومام ھگنس

 

 ناتسود و نایماح ندید اب نم و میتسویپ روھال کیدزن رامیلاش تیرومام ھب نوج ١٧ رد

 .مدش لاحشوخ رایسب یلع تماھش و نوسکم درگرس ،دیو دولک رس ،مایلیو رس دوخ نیرید

 طسوت ھک میدنارذگ صقر یاھینامھم و هوکشاب یاھنشج رد ار یدایز یاھزور ام

 میدرک تکرح ھنایدول تمس ھب ،دش لیمکت تیرومام فادھا یتقو .دشیم رازگرب ھجاراھم

  .میدش ایلامیھ یاھھوک رد ھلمیس رد دنھ لک رادنامرق دنلکا درال رظتنم اجنآ زا و
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 طسوت روھال رابرد رد نتانکم مایلیو رس تیرومام هدننک مرگرس و یلاع شرازگ کی

 .تسا هدش رشن یمارگ نروبزوا ناتبپاک

 

 .میدرک مارتحا یادا لک رادنامرف ھب و میدیسر ھلمیس ھب یالوج ٢٠ رد
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 روپزوریف و لباک ھب شترا اب دنس زا – متشھ لصف
 

 ھب یرکشل ھک درک روبجم ھیناترب تاماقم اب یھارمھ رد ار دنھ تموکح ،یسایس عاضوا

 ،ناخ نامز باون رسپ تلودلا عاجش طسوت[ کلملا عاجش هاش و دتسرفب دنس دور یوس نآ

 رارق .دنک بصن لباک رد دوخ یثوروم تخت رد ار ]دیسر لتق ھب ناخ دمحم تسود یاکاک

 رد .دش ھتشاذگ روپزوریف رد )دشیم هدیمان دنس شترا ھک( ھیناترب شترا یارب تاقالم

 ھجاراھم اب یوگتفگ ،ناف یرنھ رس موحرم ،داتس سیئر و دنلکا درال ،لک رادنامرف اجنیا

 زا سپ و درک توعد دوخ هاگتماقا ھب ارم یلاع بانج ،ھلمیس رد .دنتشاد ھگنس تیجنر

 لماح ارم ،ھلغ و واگ کرادت دروم رد یاھشسرپ و ناتسناغفا روما رد ینالوط یوگتفگ

 نم اب یلاع بانج .مورب ناتلم ھب ھک دش هداد روتسد نم ھب .دومن یناھول نارس ھب يھمان

 ھنانتورف یاھیگتسیاش بلغا نایلیویرت یاقآ نم تسود ھک دوزفا و درک راتفر ینابرھم اب

 ھفیظو نم ھک تسا راودیما و هدرک یروآدای وا ھب ار یمومع تامدخ رد نم تماھش و

 .مناسرب نایاپ ھب یلاع ترضح تیاضر تھج رد ار دوخ

 

 و دش اجکی نم اب زنرب ردناسکلا رس ھک ییاج ،مدمآ ھنایدول ھب ھلمیس زا تالسارم اب نم

 و مدش ادج رسفا نآ زا نم اجنیا رد .میدرک تکرح روپلواھب ھب هراغ و جیلتس قیرط زا ام

 یمومع هدافتسا یارب لوپ لاسرا ھب نارادکناب بیغرت و ناتلم رد تماقا زور کی زا سپ

 ،شترا یارب ھقوذآ لمح تھج رتش ھیھت یارب اھیناھول اب دادرارق داقعنا و روپراکش ھب

 اب هرابود اجنآ رد و متفر ایلع دنس رد روپریخ تمس ھب دنس و بانیچ یاھدور قیرط زا

 یارب ھک داد روتسد نم ھب و دوب اھریم اب هرکاذم لاح رد وا .متسویپ زنرب ردناسکلا رس

 هرادا اب ھک یسک ؛منک یورشیپ یراسیمک رسفا ،تاکس ناتیپاک زا مزاول یرادیرخ لیھست

    .درک ذوفن روپراکش نالالد نایم رد یھاتوک تدم رد دوخ یاناوت و یژرنا رپ
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 کی داجیا یارب شالت رد ،دارم یلعریم لاعف یاھھسیسد ھجیتن رد زنرب ردناسکلا رس

 نم ھب و دمآ روپراکش ھب وا .دروخ تسکش روپریخ یاھریم اب یعافد و یمجاھت هدھاعم

 تمدخ ،مریگب ار ناخ متسر ریم رھم و اضما و مورب ھماندھع اب رگا ھک درک داھنشیپ

 روپریخ ریزو ،یروغ دمحم حتف وا ھک متفریذپ یطرش ھب نم .منکیم تموکح ھب یهدنزرا

 دسیونب دارم یلعریم ھب و منک هرکاذم یصخش تروصب ریم اب نم ات ،دراد ھگن دوخ اب ار

 .تسین هزاجا ناخ متسر ریم اب نم رادید نایرج رد یجید ھعلق زا روپریخ ھب شندمآ ھک

 طسوت ار هدھاعم ھک مدش قفوم سنارفنک و وگتفگ دنچ زا سپ نم و دش میظنت اھنیا مامت

 .درک راذگاو شترا ریاخذ یارب زین ار رھکب ھعلق وا و منک رھم و اضما ناخ متسر ریم

 ریم بیغرت رد وا یاھھسیسد یارب اما ،دش ادیپ ام ریخا یاھسنارفنک رد دارم یلعریم

 .دوب هدش رید رایسب هدھاعم در تھج متسر

 

 یاھدنویپ تیوقت رطاخ ھب ریم ھب و دش هارمھ نم اب زنرب ردناسکلارس ،هدھاعم لیمکت زا سپ

 .تفگ کیربت ھیناترب تموکح اب یتسود

 

 یاھییامیپھار اب ام ،دنس دور یلامش زرم ھب داتس سیئر و عاجش هاش دورو ضحم ھب

 یروآعمج نم طسوت ھک یتاکرادت .میدش اھنآ رظتنم توکلازبس رد و میتفر شیپ ھب عیرس

 هداتسرف روپریخ ھب هرابود نم و تخاس هدروآرب ار یراسیمک نارسفا یاھھتساوخ ،دش

 دور یور رب یلپ ات دھد هزاجا سیلگنا ناسدنھم ھب ات منک راداو ار ناخ متسر ریم ات مدش

 یلع ھکنآ اب ،تفرگ رارق متسر ریم تقفاوم دروم داھنشیپ نیا .دنزادنیب یرھور رد دنس

 .دوب نآ فلاخم چیل درگرس روضح رد دارم

 

 تمس ھب نتاک یبگولیو رس یتسرپرس ھب گرزب پیت کی و دیسر یرھور ھب دنس شترا

 شترا شخب نیا ھب یسایس رظن زا نم .دناسرتب ار لحم نآ یاھریم ات دش هداتسرف دابآردیح

 یلعریم .دوب ام نوتس زا شیپ ھک دنام شترا داتس سیئر اب زنرب ردناسکلا رس و مدش ھتسباو

 ریم ات داد ماجنا ار دوخ شالت مامت و درک تفلاخم روپریخ قیرط زا ام یورشیپ اب دارم
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 تھج رھ زا ار دوخ ھشیمھ یمود اما .دنک لمع وا ھیصوت ھب ھک دزاس دعاقتم ار متسر

 لیمکت رجنتاپ گنھرس یاناوت تارکاذم اب دابآردیح هدھاعم .داد ناشن ام رادافو و دحتم

 .دندیسر روپراکش رد دوخ هاگداعیم ھب یئبمب و لاگنب شترا فلتخم یاھرکشل .دش

 

 تسودریما ات دورب لباک ھب شترا اب دناوتیمن ھک تشاد راھظا زنرب ردناسکلا رس اجنیا رد

 ناتسود ناونع ھب ام اب و میدوب هدروخ ماش وا اب ھک دنک علخ تخت زا ار ناخ دمحم

 مایلیو رس یربھر ریز مھنآ و تختیاپ نآ رد وا روضح ،دوزفا وا .درکیم راتفر یصوصخ

 نوگانوگ تاظحالم نیا ھمھ .دش دھاوخ روشک نآ یاسور رظن فالتخا ثعاب ،نتانکم

 روپراکش رد نم و زنرب ردناسکلا رس ھک درک ھقفاوم وا و دش هدیجنس مایلیو رس طسوت

 داتس سیئر .تشاد یھاتوک تدم تابیترت نیا .مینک لیھست ار شترا تفرشیپ و مینامب یقاب

 یروشک رد ام تامدخ زا دناوتیمن شترا ھک دندش ھجوتم یدوز ھب نتاک یبگولیو رس و

 ام ھک دش هداد روتسد اتحارص ھجیتن رد .دوب انشآ اھنآ ناگدنشاب یارب ام مان ھک دنک غیرد

 و درگ و دوب هدنھدرازآ ،بش رد یتح ،امرگ ،ماگنھ نیا رد .میوش قلحم هاگودرا ھب اروف

 ینیب و شوگ ،ناھد لخاد ار نآ و هدرک دولآربا ار اوھ ،اھورین تکرح زا یشان کاخ

 یارب اجنآ زا و میدیسر ھتیوک ھب رکشل زا رتشیپ ،نالوب لتوک و روداد زا روبع اب .درکیم

 رکشل .میتشگ زاب ھتیوک ھب ،رمث یب تارکاذم زور دنچ زا سپ و میتفر تالک ھب یتیرومام

 .کژوک لتوک یوس نآ ،دنتشاد ھلصاف ام اب ییامیپھار شش دودح زنرب ردناسکلا رس و

 ادیپ نوتس بقع رد ھک ار یناسک ھمھ و دوب نادزد زا رپ هاگرارق و اھنآ نیب یهداج

 مادختسا اھیرکاک زا ھقردب هورگ کی نم .دندناسریم لتق ھب و هدومن تراغ ،دندرکیم

 .مداتفا هار ھب ھتیوک زا و دندادیم رازآ ار ام نازابرس نامز نآ رد ھک ینادزد ھلیبق ،مدرک

 ،اسرف تقاط ییامیپھار ھس زا سپ .درکیم یھارمھ ارم ،لاگنب ماظن هدایپ زا شان ناتیپاک

 دوخ هار رد .دندیگنج یم اھیزکچا اب ھک میدیسر کژوک رد گنیریھ گنھرس هاگودرا ھب

 طسوت ،دندوب هدیشک زارد نیمز یور ھک میدید ار نایھاپس و هاگودرا ناوریپ زا یدادعت

 یگنسرگ زا رتش و پسا اھدص نانچمھ .دندوب هدش ھنھرب و ھتشک اھیزکچا و اھیرکاک

 یوس ھب نادزد زا یھورگ ،میسرب هاگودرا ھب ھکنیا زا شیپ لیام ٨ دودح .دندوب هدرم
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 نم و میتسین اھیگنرف طوبرم ام ھک داد عالطا اھنآ ھب ام یھقردب .دندمآ دورف ام یھتسد

 ام و دندش یضار اھنآ .متسھ رامیب و ما هدنام بقع ھک متسھ عاجش هاش نارسپ زا یکی

 .میتفای تاجن نارگتراغ نیا گنچ زا ھک میدش لاحشوخ

 

 زا متسناوتن دعب زور ات ھک دوب هدش محدزم ام ھناخپوت نیگنس فقوت زا ردقنآ کژوک لتوک

 یاھھمان .متسویپ زنرب ردناسکلا رس و نتانکم مایلیو رس ھب ییامیپھار ود رد .منک روبع نآ

 ھب اجنیا رد .مدرک یفرعم ار وا رومام و مدناسر اھنآ ھب ار تالک سیئر ناخ بارحم

 ،دش هداد شرازگ ھک دوب هدش عطق راھدنق نارس طسوت اھرھن .میدوب ھجاوم بآ دیدش دوبمک

 یمگردرس ھنوگرھ زا یریگولج یارب داتس سیئر .دنراد ھنابش ھلمح دصق و دنا کیدزن

 .داد رییغت ار تاعطق یخرب و هاگرارق تیعقوم ،ھنابش ھلمح تروص رد

 

 ار وا ات متفر نم .دمآ ام دزن و درک کرت ار نمشد رکاک ناخ یجاح ١٨٣٩ لیرپا ٢٠ رد

 ھب ھک دنتسناد رتھب ناشدوخ تینما یارب راھدنق نارس .منک ییاریذپ ھھبج طوطخ زا رتارف

 رب اجنآ رد وا و میداد ھمادا راھدنق تمس ھب هاش یارمھ ھب ام و دننک رارف سراپ یوس

 .تسشن تنطلس تخت

 

 الاب نآ تمیق و دوب بایمک ھقوذآ .میدنام راھدنق رد ،میدوب هدرک ینیبشیپ ھچنآ زا رتشیب ام

 یفاک رادقم ،یراسیمک زا تاو ناتیپاک و زنسراپ گنھرس هداعلاقوف یاھشالت اب .تفر

 شترا .داتفا هار ھب راھدنق زا داتس سیئر ،١٨٣٩ چرام لوا رد و دش یروآعمج تاکرادت

 یناشخرد یزوریپ ھب سیلگنا یاھورین اجنیا رد .درک یورشیپ ینزغ ھب تفلاخم نودب

 رداچ رد و دش ریسا ردیح مالغ رادرس .دندرک ریخست ار فورعم ھعلق نآ و دنتفای تسد

 ناخرابج باون .دش هداد اج ،دوب زنرب ردناسکلا رس و داتس سیئر ،نایک درال نیب ھک نم

 زا یتیاضران اب وا ،ھکنآ اب .دمآ لباک زا ناخ دمحم تسودریما یوس زا داھنشیپ دنچ اب

 .دش ھتخانش ھیناترب تموکح مدق تباث نارادفرط زا یکی ناونع ھب ،تشگ زاب دوخ لابقتسا
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 قیمع یاھربا ریز رد ھک مدید ییادج ماگنھ .مدرک یھارمھ ھھبج طخ زا رتارف ار وا نم

 .دراد رارق یدیمون

 

 ،تسگا ٣ رد ،دابآ خیش رد و درک تکرح لباک تمس ھب ام شترا ١٨٣٩ یالوج ٣٠ رد

 و دندمآ نم رداچ ھب ناخ دمحم تسود هاگودرا زا حبص ٣ تعاس دودح نارس زا یهدع

 رس ھب اروف نم نیچربخ .دندروآ ار نادیم رد شا ھناخپوت نتشاذگ یقاب و ریما رارف ربخ

 سیئر نم تسود ،نآ زا سپ .دش یفرعم هاش و هدنیامن ھب وا طسوت و زنرب ردناسکلا

 تکرح لباک فرط ھک میدش هدامآ دعب زور .دش ام هاگودرا دراو ناخ نیریش ناخ ،نایسراپ

 .میدیسر لباک ھب کلملا عاجش هاش ترضحیلعا اب متفھ خیرات ھب .مینک

 

 لح زا سپ ھک یشم طخ زا تبحص و شترا تایلمع و تفرشیپ نایب زا یلک روط ھب نم

 یماظن تاکرحت زا یبلاج یاھشرازگ .مدرک بانتجا ،میتفرگ شیپ رد یشکرکشل لصف و

 و نسنیکتا رتکد و گوھ و کالفھ درگرس ،مارتوا گنھرس[ یماظن نارسفا بوخ راثآ رد

 دروم رد ھک دھدیم هزاجا نم مک شناد ھک ییاج ات .تسا هدش رشن شترا سپس و ]یدینک

 هدنیآ راک و بسانم یاج رد ،میوگب یزیچ یشکرکشل یسایس تارکاذم ای یماظن تایلمع

  .تفگ مھاوخ دوخ

 

 دوخ یاھھناخ رد یسراپ نارس ،ناخ نیریشناخ و ناخ دمحم ناطلس ،مناتسود تاقالم زا

 دروم ناغفا و یسراپ دایز یاھتیصخش طسوت ھشیمھ نم .مدش لاحشوخ رایسب ماش ماگنھ

 کمک عونرھ زا ١٨۴٢ و ١٨۴١ عیاجف نایرج رد ھک یناسک ،ما ھتشاد رارق بوخ راتفر

 ریم و ناخ فیرش دمحم بیان ،ناخ نیریش ناخ ،ناخ دمحم ناطلس اما .دندیسرتیم نم ھب

 عفانم و دندنام یقاب میمصم و مدق تباث ناتسود ،نم یاھیتخس نامز رد یتح بلاطوبا

 ام تموکح زا یشاداپ زگرھ نادرم نیا زا کی چیھ .دندرک سیلگنا نامرا یادف ار دوخ

 ناتیپاک ،عاجش رسفا نآ یروف و ررکم یاھتساوخرد اب ھک بیان زج ھب ،دندرکن تفایرد

 .درک تفایرد یزیچان ینادردق ،سنرال
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 ریفس یشنم روگیرگکم درگرس .دشیم ساسحا رایسب لباک ھب ام دورو ماگنھ لوپ ھب زاین

 روتسد اب لوپ یروآعمج یارب نم ھک ینامز و تشاد تیبوبحم دوخ ندوب یندم لیلد ھب

 شاداپ و ھلدابم خرن روگیرگکم درگرس ھک متفگ یم نارادکناب ھب ،مدشیم هداتسرف ریفس

 ناش نارسمھ زا ،دشاب زاین لوپ رگا دنتفگیم و دندشیم یضار ھمھ ،دنکیم نییعت ار

 ھجوت .دنزاس هدروآرب ار وا یاھھتساوخ ات دنراذگب ورگ ھب ار دوخ تارھاوج دنھاوخیم

 کمک ما یمیدق نارای قداص دمحم و یریمشک هاش میحر الم زا .دوب دح نیا ات وا ھب مدرم

 ناش یارب هداتسرف یوس زا و دندرک ھیھت لوپ ام جراخم یارب ھک مدرک تفایرد یناوارف

 .دیدرگ ادھا راختفا یاھسابل

 

 یروتسد ات دنتساوخ عاجش هاش زا نتانکم مایلیو رس و اوق هدنامرف ای داتس سیئر نایک درال

 دیامن اطعا یسایس و یماظن نارسفا ھب ار نآ و دنک داجیا »ینارد یروتارپما ناشن« مان ھب

 زا یشخب و تفرگ تروص زنرب ردناسکلا رس طسوت نآ تانیئزت و دش ینادردق رایسب ھک

 نارایتسد رگا ھک تشاد راھظا روگیرگکم درگرس .درک تخادرپ عاجش هاش ار نآ ھنیزھ

 اب وا .منکن تفایرد ار نآ زین نم ارچ ،دنوشیم رادروخرب زایتما نیا زا رگید یسایس

 تدم یارب نم مھنآ اب .درک نانچ و درک دھاوخ تبحص ریفس/هداتسرف اب ھک تفگ ینابرھم

 ینوراب ناونع ھب ار نتانکم مایلیو رس ،تموکح یتقو .مدرکن تفایرد ار ناشن ینالوط

 دننام نم دروم رد ار ینارد ناشن ات دومن تساوخرد زنرب ردناسکلا رس زا وا ،درک نییعت

 ھب یتقو ھک داد لوق ،نآرب دوزفا نتانکم مایلیو رس .دیامن یلمع یسایس نارایتسد ریاس

 دھاوخ بیغرت ار اھنآ و داد دھاوخ شرازگ ھیناترب تاماقم ھب ار نم تامدخ ،دمآ یئبمب

 ھفاضا نم دزمتسد رد یمیاد شیازفا کی و دننک اطعا زایتما ناشن زین نم یارب ھک درک

 .دنیامن

 

 تارکاذم یزیر ھمانرب لوغشم لباک روما نیغورد ریوصت مھوت رد ھک یلاح رد ھمھ ام

 .دز مھرب ار ام شمارآ ،لباک ناتسھوک رد دوخ روضح اب ناخ دمحم تسودریما ،میدوب
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 ١٨۴٠ ربمتپس ٢٠ رد و میدرک تکرح تھج نآ ھب لیس لارنژ اب نم و زنرب ردناسکلا رس

 یاول اج نآ زا .دوب ھتفریذپ ار تسود فادھا ھک میدومن هرصاحم هردمتت رد ار ناخ یلع

 ھس زا سپ .دش لمحتم دایز تافلت و دیگنج وا اب ام یورین ،دمآ ناورپ ھب سپس و ھگلج ھب

 .میتشگرب لباک ھب ،هداتسرف ھب ریما ندش میلست ربخ ندینش اب زور

 

 وا یتقو یتح .مدوب نایلیویرت یاقآ ،متسود یمیاد راگنربخ ،ما هداد ماجنا ھک یھفیظو رھ

 رد ار متایرظن دیدرت نودب ھشیمھ نم ،تفر ترضحیلعا تمدخ ھب و دش ھتسشنزاب دنھ زا

 .مدرکیم نایب ،دیآیم ام رس رب ماجنارس مدرکیم رکف ھک یالب و ناتسناغفا تانایرج دروم

 یاھھمان ھشیمھ وا .مدرک مالعا اھراب سیلگنا زا دیدزاب یارب ار دوخ لیامت نانچمھ نم

 :تشون نینچ میارب یراب و دادیم ناشن روشک نآ تاماقم ھب ینابرھم اب ارم

 

 زا ریز تشاددای ،مھدب امش بلاج ھمان ھب مناوتیم ھک یخساپ نیرتھب ،لال نھوم مزیزع«

 هام ١٨ یارب دیناوتیم رگا .تسا یقرش دنھ ینپمک مرتحم سیئر ،زنیکنج دراچیر رس

 مھاوخ دوبھب و بلاج ار امش دیدزاب ،دییایب ناتسلگنا ھب ینیمز هار زا و دیریگب یصخرم

 .»مرادن یدایز نامز اما .درک

 نایلیویرت ،امش صلخم

 رد دوجوم تاعالطا .منادرگرب ار لال نھوم بلاج ھمان نیمود ھک ملاحشوخ ،زیزع یاقآ«

 تایرظن یاراد ھک مداد ناشن یلیب یاقآ ھب ار نآ نم .تسا رایتعا لباق رایسب و دنمشزرا نآ

 ھک دوب میھاوخ لاحشوخ رایسب ،دسرب ناتسلگنا ھب لال نھوم یتقو .تسا نم اب قفاوم

 .»میھد ناشن وا ھب ار دوخ یندم ینادردق و میراشفب ار شیاھ تسد

 زنیکنیج ،امش دنمتقادص

 

 مایلیو رس ھک دش ثعاب نیا و دادیمن ناشن ار حلص یامنرود لباک روما ،نامز نیا رد

 )١٨۴٠( لاس نآ رد ھک دنھد خساپ ارم یصخرم تساوخرد زنرب ردناسکلا رس و نتانکم

 یارب یدایز هداعلاقوف راک ،ناخ دمحم تسودریما یمیلست زا سپ .مشاب غراف مناوتیمن
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 رد فلتخم یاسور کانرطخ یاھھسیسد هدنھد ناشن ھک دش ادیپ یرامش یب دانسا ھمجرت

 ،نسناج ناتیپاک ،نم ھناخ .دمآ دوجوب لباک رد یشروش ١٨۴١ ربمون ٢ رد .دوب ام لباقم

 رگا .دیسر لتق ھب ردناسکلا رس و دش تراغ ،تفرگ رارق ھلمح دروم زنرب ردناسکلا رس و

 ییاج ،درکیمن تیادھ لوادنچ ،نایسراپ لحم ھب و دادیمن تاجن ارم ناخ نامز دمحم باون

 .مدشیم ھکت ھکت و راتفرگ نایشروش طسوت ،مدنام تمحازم نودب و ینالوط تدم یارب ھک

 ناطلس و ناخ نیریش ناخ ،مزاون نامھم ناتسود ھناخ رد ھک یشیاسآ و مدوخ تینما یارب

 یلع بلاطوبا ریم و فیرش بیان نانچمھ و متسھ اھنآ نویدم اقیمع ،متشاد ناخ دمحم

 ینامز ات و تفرگ سامت نم اب راب دنچ ھک یراسیمک رد نسناج ناتیپاک ھتشامگ ،ناخ اضر

 میارب یمومع تامدخ یارب ھیپور رازھ ۵ وا .درک تمدخ زاربا ،دوب هدنز هداتسرف ھک

 رارق منابزیم تیامح ریز ھکیلاح رد .دش ھتخادرپ نتانکم مایلیو رس طسوت ھک داد ضرق

 یشروش یاسور ریاس و ناخ هللا نیما یتقو ،مدوب ھجاوم یگرزب تارطخ اب بلغا ،متشاد

 زا اما .دھد لیوحت اھنآ ھب ارم ھک دندرک رارصا نایسراپ یالاب و دندمآ حلسم دارفا اب

 تینما نم ،تسنادیم هدمع سیئر ار دوخ کی رھ و دندوب هدش میسقت اسور ھک ییاجنآ

 .متشاد ھبتاکم کلاپ جروج رس اب و مدرکیم هرکاذم نارس اب و متشاد

 

 ناخ نیریش ناخ ،دروآ دوخ ھطلس ریز ار نارس ھمھ ربکا دمحم یتقو ١٨۴٢ نوج ٢٢ رد

 ھلجع اب ھتسد .دنک ریگتسد وا ھناخ رد ارم ات داتسرف ار یدرو ماما ازریم و تشاد ھگن ار

 ات متشون یذغاک یور طخ کی یلسنپ اب ،مدوب هاگآ البق اھنآ دصق زا نوچ اما ،دش دراو

 ھب اروف ھک مدرک سامتلا کلاپ جروج رس زا و مھد عالطا تموکح ھب ار دوخ یریگتسد

 دعب ھک درک یذاخا لوپ نم زا و داد ھجنکش ارم ناخربکا دمحم .دنک یورشیپ لباک تمس

 و جنر نیرت کانلوھ ،مدوب لالج الم رایتخا رد یتقو .دش تخادرپ وروبنلا درال طسوت

 دنومچیر رس ،کلاپ جروج رس و لک رادنامرف یاھھمان قیوشت اب ،مھنآ اب .مدید ار رازآ

 اب هرکاذم ھب ات مدرک شالت رتشیب ،هداتسرف رورت زا سپ ،روگیرگکم درگرس و ریپسکش

 دوخ ھنایفخم تابتاکم ھب تھج نیا ھب و مھد ھمادا ناینادنز ییاھر دروم رد فلتخم نارس

 ،مدوب تبقارم ریز ھشیمھ و ینادنز ھکنآ اب ،دنوادخ تمحرم و فطل اب .مداد ھمادا اھنآ اب



 392 

 کی چیھ ،مدادیم ماجنا تلود یارب ار تامدخ نیا نم یتقو .مدشن ییاسانش ای اشفا زگرھ

 و یزنیکم ناتیپاک ،دنومورد ناتیپاک ،یلونوک ناج ناتیپاک زج ھب ،یوناترب ناینادنز زا

 ھچنآ زا زگرھ ،تیعقاو رد .دنتشادن نم تامادقا زا یروصت نیرتکچوک رجنتاپ درگرس

 نوچ ،مدرکیمن نایب اھنآ یارب ار نآ ھملک کی یتح و مدرکیمن ییاتسدوخ ،مدادیم ماجنا

 تمدخ نم فدھ ھناگی .دوب مزال ھطقن رھ رد یدایز یرادزار ھک یلاح رد ،تشادن یهدیاف

 .دش هداد شاداپ اھنآ ھب و تفرگ رارق قیدصت دروم ھک دوب ھیناترب تلود ھب

 

 رارف هراچ ،مدش قفوم سیلگنا ناینادنز یدازآ یارب ناخ دمحم حالص اب متارکاذم رد یتقو

 ریز ھک مداد رارق راشفا ھعلق رد ار مھاگتماقا و مدیجنس ار ناخربکا دمحم نادنز زا دوخ

 دش روبجم و دروخ تسکش ربکا .تشاد رارق یسراپ ماظن هراوس زا یدایز دادعت تیامح

 .دنک رارف ناتسکرت ھب دنبروغ هار زا ھک

 

 لباک راصحالاب یالاب رد ار ھیناترب مچرپ کلاپ جروج رس ١٨۴٢ ربمتپس ١۶ رد

 درگرس طسوت نم .مدرک تاقالم یسراپ و ینارد نارس اب هداج رد ار وا .تشارفارب

 ارم تامدخ مامت ،درشف ارم تسد ینابرھم اب وا و مدش یفرعم جروج رس ھب روگبرگکم

 رارق ینادردق دروم و هداد عالطا لک رادنامرف ھب ھشیمھ ار اھنآ ھک دوزفا و درک دییات

 دیس ،ناخ دمحم حالص یارب دوخ یاھتسد اب ھک یلوپ تخادرپ زا سپ .تسا ھتفرگ

 نم ھب کلاپ جروج رس ،مدوب هدرک هدعو ناریسا ییاھر یارب نیریاس و هاش یضترم

 ھب روپھاش هدازھش اب اجکی شناوریپ و یسراپ یاسور ،دوخ ناتسود اب ھک داد روتسد

 تیادھ وا ھب اریز .میھد رارق یزنیکم نیلوک ناتیپاک رایتخا رد ار دوخ و مورب ناتسھوک

 فلاتسا ام .دنک یھارمھ یسایس رسفا ناونع ھب ار لیکساککم لارنژ یھتسد ات دوب هدش هداد

 نیا رد .میتشگرب لباک ھب کلاپ جروج رس ھب نتسویپ یارب و میدرک ناریو ار راکیراچ و

 دیاب ،متشاد نارازگراک زا یرایسب اب توافتم یرظن نوچ .دوب دب رایسب ملاح یشکرکشل

 .مدادن ناشن یزینکم ناتیپاک ھجوت و تیندم رطاخ ھب اما ،مدرکیم یتحاران ساسحا رایسب
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 رازھ ٣ دودح دوب هدش قفوم روگیرگ کم درگرس ھک مدش ھجوتم لباک ھب تشگزاب رد

 رتشیب ،مدوب هدرک ینیب شیپ تاکرادت یارب ھک یلوپ .دریگ سپزاب ھلغ ناگدنشورف زا ھیپور

 روبجم و مدوب هدرک ضرق ھک دوب هدش اضاقت یناسک طسوت نم زا و دوب ھیپور کل کی زا

 ھک میوگب مناوتیمن و متسھ یھدب نیا لوئسم زونھ نم .دننک کرت ام اب ار لباک ھک دندوب

 .درک دھاوخ تخادرپ تموکح ار نآ ینامز ھچ

 

 اب ھک هراچیب یاسور و دوب هدش رشتنم ناھج رسارس رد ناتسناغفا زا ام ینیشن بقع ربخ

 ای ،دندنام فرط یب تاعزانم نایرج رد ام تیامح زا یرادروخرب ھشیدنا و نم کیرحت

 ناخربکا دمحم تیانع ھب ،دندومن کمک ھیناترب ناریسا ییاھر رد و دندرک ینابیتشپ ام زا

 ییالاب تاماقم روتسد و مدوب هداد اھنآ یارب نم ھک یاھتنامض یروآدای زا .دندش راذگاو

 ام راک نیا .مھدب ناشن اھنآ یارب ار دوخ هرھچ متسناوتن ھک مدوب هدش هدنمرش نانچ ما

 .دوبن ھنامرتحم

 

 دروخ لتوک رد ناگدرم کانلوھ هرظنم زا نم و میدرک کرت ار لباک ١٨۴٢ ربوتکا ١٢ رد

 نوتسنفلا لارنژ یاھورین تخبدب ناوریپ و نایھاپس ،نازابرس اھنیا .مدرک تشحو لباک

 رگا .تشاد ھمادا کمدنگ ات هدننکتحاران ھنحص نیا .دندوب هدز خی و ھتخوس ھمھ ھک دندوب

 طسوت هدش لاغشا کیراب یاھلتوک و اھھندرگ قیرط زا ییامیپھار یاج ھب اھورین نیا

 اھورین ھن ،دنتفریم یلیام کی ھلصاف رد لباک راصحالاب ھب فرب زا هدش هدیشوپ و نمشد

 .دیدیم بیسآ ھیناترب تلم راختفا ھن و دندشیم دوبان

 

 دراو ربیخ لتوک قیرط زا ییامیپھار تفھ زا سپ و میدرک فقوت دابآ لالج رد زور دنچ

 سیئر لال ینروچ نم یمیدق تسود و درک لابقتسا ام زا یلیباتیوا لارنژ .میدش رواشپ

 .درک ھیارا ار دوخ تامدخ و تفرگ سامت نم اب روھال رابرد تالسارم
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 تیچوس اجار ھک ییاج ،میدیسر روھال یلاوح ھب بانیچ و ملیج ،دنس دور زا روبع زا سپ

 تفگ کیربت ار ناتسناغفا زا کلاپ جروج رس ھنادنمزوریپ تشگزاب و دمآ زاوشیپ ھب ھگنس

 ١٠ رد ار یوار ام .درک ادھا لارنژ یارب ار ینیریش یاھھشیش و ریمشک یاھهویم و

 کلاپ جروج رس زا شیپ لیس تربار رس و روگیرگ کم درگرس اب و میدرک روبع ربمسد

 .میدیسر ربمسد ١۵ رد روپزوریف یتشک ردنب یوربور الاوگنیس ادنیگ ھب

 

 ناگداپ زا شیپ نم و دیو ناتیپاک ،لوگیرگ کم درگرس ،لیس تربار رس ،ربمسد ١٧ رد

 میدرک روبع ابیز لپ کی یور زوریف دصقم ھب ار هراغ و میدرک تکرح دابآ لالج روسج

 رامعا دابآ لالج نانامرھق ھب راختفا ناشن زاربا رطاخ ھب لک هدنامرف صاخ روتسد ھب ھک

 نابیاس ریز شیاھیشنم اب وروبنلیا درال ،روپوریف تمس ھب لپ یاھتنا رد تسرد .دوب هدش

 .دنتفریذپ صخشم زیامت اب ار نآ روالد ناربھر و دابآ لالج ناگداپ و دوب هداتسیا یھوکشاب

 نم ھب ینابرھم اب زین وا و درک هراشا نم ھب میوگب رتھب ای درک یفرعم ارم سنرال درگرس

 تمس رد ھک میتشذگ یسیلگنا یاھورین و نارگاشامت هوبنا نایم زا ،ور نیا زا .درک میظعت

 .میدز هاگدرا روپزوریف رھش یکیدزن رد و دندوب هداد لیکشت طخ کی ام پچ

 

 ربمسد ٣١ ات ١٨

 کودم )ساموت رس نونکا( ریزو یاقآ طسوت اجنآ رد و مدنام لک رادنامرف هاگودرا رد نم

 متشاد روھال رابرد نارسفا بناج زا یددعتم یاھدیدزاب و مدش دروخرب ھنانابرھم رایسب

 .دندوب نم یمیدق نایانشآ ھک

 

 ،مدوب ینادنز لباک رد یتقو ھک موش لفاغ ھتکن نیا رکذ زا دیابن مناتسود زا یکی قح رد

 یصخش ھنیزھ ھب ارم ھک دش بلطواد یلع تماھش اھنت ،مناکیدزن و ناتسود مامت نایم رد

 کی نابجروس و تشون روھال زا ،تشادن روضح ھنایدول رد دوخ ھک وا !دنک دازآ شا

 ھنیزھ و ذوفناب یاھهداتسرف یخرب مادختسا اب ات داد ھفیظو ار روھال رابرد روسج رسفا

 مادقا کی ،تیعقاو رد نیا .دزاس دعاسم لباک زا ارم رارف ناکما ،ھیپور رازھ ١٠
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 ار نآ زیمآ تیقفوم یارجا هزاجا طیارش ھکنآ اب .دوب یتسود یھنافیرش و ھنادنمتواخس

 ھب ارم ھنانتورف تارکاذم ھک دش ماجنا یھلا تیشم راکشآ ھلخادم اب ام یدازآ :دادیمن

 .داد رییغت ام عفن ھب ار ام نابھگن سیئر تیعضو ناھگان و دناسر تیقفوم
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 ناتسلگنا ات ھنایدول زا – مھن لصف
 

 ١٨۴٣ یرونج ٧

 تسودریما هاگودرا زا ،رھش ھب ندیسر زا شیپ .متفر ھنایدول ھب و مدرک کرت ار روپزوریف

 ریما .درکیم روبع ناتسناغفا ھب تشگزاب یارب جیلتس زا نامز نآ رد ھک متشذگ ناخ دمحم

 و داتسرف نم تاقالم ھب ار شناھارمھ زا یکی روپزوریف زا نم جورخ ندینش اب رگھلیح

 رد وا اب و متفر وا رداچ ھب نم .منیبب نیشیپ تسود کی یاونع ھب ار وا ھک تساوخ نم زا

 حرش مرگید باتک رد ھک متشاد یهدننک مرگرس یوگتفگ ناتسناغفا رد نام یاھتیلاعف دروم

 ناوریپ زا کی چیھ اما .دوب لاحشوخ و رختفم دوخ تموکح ھب تشگزاب زا وا .داد مھاوخ

 کمک نوچ .دندیسریمن رظن ھب دونشخ هرظتنمریغ تارییغت نیا زا شا هداوناخ یاضعا و

 رھ یارب ار یتحار رایسب یھقفن ،درکیم اطعا ریما ھب ھیناترب تلود ھک ییالاب یاھھنیزھ

 دھاوخن مھ باوخ رد زگرھ ریما ،سپ نیا زا ھک یلاح رد .درکیم نیمضت اھنآ زا کی

 شیارب ھیناترب تلود ھک دشاب ھتشاد دوخ یصخش جراخم یارب ھبپور کل ھس ھنالاس ھک دید

 میدق تسود اب رصع .دندوب تورث زا رپ ،دنتفریم لباک ھب ھک ھتسد مامت .دوب هداد هزاجا

 وا ھک میدرک تبحص یتارییغت دروم رد ام .متشاد رادید ریما رسپ ناخردیح رادرس دوخ

 دازآ نونکا و درکیم یگدنز نم ھمیخ رد یتلود ریسا ناونع ھب ینزغ ھعلق ریخست زا سپ

 .تسا هدش

 

 سناش شوخ ناوج نیا .مدش هدزتفگش روکنشیروگ تدناپ ،متسود اب تاقالم زا ھنایدول رد

 مرحم رادباسح و هدنسیون وا .دوب هدرک کرت ار نآ لباک ھعجاف عورش زا شیپ یھاتوک تدم

 ...درکیم یگدنز ھناخ کی رد وا اب و دوب زنرب ردناسکلا رس

 

 ٢٠ رد یئبمب زا ...مدرک ھھام ١٨ یصخرم تساوخرد و مدنام ھنایدول رد لاس کی دودح

 ھب تسگا ٣٠ رد ...میدیسر زیوس ھب تسگا ٢٨ رد ...تسگا ١٩ رد مدیسر ندع ھب زور



 397 

 ربمتپس رخآ رد ...میدیسر قراطلا لبج ھگنت ھب ١٨۴۴ ربمتپس ٩ رد ...میدیسر ھیردنکسا

  ...ندنل ھب

 

 هاش نامھم ربوتکا ١٠ ...مدش نیپروتنا/میجلب دراو و کرت ار ندنل ١٨۴۵ ربمتپس ٢١ رد

 لادم ذخا ھب قفوم و مدرک تاقالم ایشورپ ریزو اب ١٨۴۶ یرونج ٢۴ رد ...مدوب ایشورپ

 ...مدش

 

 


