
ىنارغمزىادر
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دارتکىن.ا:همجرت



ىاهداوناخزاوا.تماىتبتگئزپىاملاپمارگناسبول_ىترتکد

ىتلودىممرناسانئهراتسصىخئتقبطوهتساخربىتبتدنمتورثوىماتشرس
هکىلاحردارواببمنىمهب~درىذپبتىاحورابهارمهارىکئزپهفرحىتىابىم

لزنمزادوبگاندردگدوکگىىاربهکىقىرطهبتسئادنلامتقهقاشىى -
ردنوىناحورتوکهبرابجلابگچوکگنابولوهدنارىردپ

تلعب.دما~
تتىتنسىکئزپهفرحردطقفهنارواىماخىحورىاهناوتواهدادعتسانتئاد

~دندىئخبتمعسوارواىحورىاهناوتوهدومنتىبرتىنگىزىفاتمردهکلب
~ هگتتزا.تسىداىزتارطاحىاراددوخىارجامرپىکدنقرداپهاررتکد

--
گنوچىثاکىرماهاکثنادردلىصحتاتدورىمرامثبوانطووبوىحمنىمزرمه

-هه
رابودهبرجنمهکمودىناهجگنحردنىچىئتراىاربىنابلخىسپموگنىک

~ متابمبراجغناتلعبواقداصتوا.دىدرکاهىنپاژتسدبواندشهجنکئوترامما
اپورا،هىسورهبىثاهارجامىطوهدرلرارفدوختراسازاتنسناوتىگازاگانرد
~دورباکىرماو



.ىنارفعزىادرمو

ه نمضوهدرکىکدنزابنرغبلاکتلاباردواکىرما،٠نونگااپما،رنکد
باتک.دزادربمدوخبلاجتارطاخننئونهب~احوروحورهبننخادرپ
ربرحنبا.دوخىناوجونتارطاخنآ.٠هکسواىاههنئمونزاىکىرضاح
.هد،دآ~

ذ.ا

.لقالصق

دننامهمدىدرباربردو،هدزجوممنامئچرباربردىسانئانىاههىاس

زاهدمثنشورباو.دندومنىمحوبطموهداتفارودىنىمزرسزاىناولاتادوجوم _~
~دوبماراونگاصمتروصىگىدزنردباخارون _~_

هراظنارگچوگوماراجاوماومدربورفبارىزهبارمتمدىماراهب

گنمنامههلب.متسىرگنب~اىافرژنوردبوهدرکگنتارمنامثچ.مدرک
---~

تها:دنگلابقتماارماتهدمانورىبو_دوبواىگدنزناگمهنهگوکرزب
~ ىمگطقفواادننگىملارىهامئىاندبئىفرطمناتئگناهگمدادهزاجا

ودروخىمنناگتدوخىاجزاىلودادىمناگتلداعتظغحىارباردوخىاههرپ
-

~.دوبهداتىامناتئکناگىدزن
ىئزاونمناتثکناابارواهگنىازالبقبلغا،مىدوبمههنىرىدناتسودواوئم ه-

هگ~اصانثىعون،مىتخانئمىملماگاررگىدمهام~مدرواىماذغىثىاربمنگ
~

علطاىتحئمخىراتنارد~دوبدنرادنىاههاومهزاهگىدوحبومودئىبطقف ~ ودنرببئىبزاارىگدنزدىابناهىىادوبارىز:دوبىندروخىدوجوهىهاممتئمادن



ىناضعزىادر/م

~دنهدبجنرارهدنزتادوجوم

حطمرىرردمفاوتباتمدربورفبآ۶وردارمتروصوهدىئگىقىمعىفن ~
هکمدوبىرتربتردقنوچمهناکمئىاود~مىامنائامتارىگىدىاىندب~ا

~-_~-
رىزردىبالاهاىگزازاردىىاههخائم.متىرگنىمىگدنززارکىدىمونهب -- ئىا،دندروخىملاگتباىندىدانناىرجردوهدوبلوغئمدوخناسونهببا ~--رم

.دندومنىماحىرباپلگنحبناتخردذوچمهباناىمردىزباىوقناهاىک
_ر

زبسىاهفلعئىىردروصحموباردهدىملىىاهدژانوچمه،هسامزاىاهکر ~-~
~دومنىمدئمابهدئمىگدىمرناهبهکتنامىمىنمحهب،گنرمل

ىاربوهدادنلوجبآردهگرزبىاههلگابهگنراگنرگچوگناىهام -~~~
_دندوبرگىدمهلابندهبىزباناهاىگىلبلردىدباىزابواذغلدرواتسدب

-هه-
اتدروارىزهبهچاىردهرانکگنمزااردوختممزبگرزبىبا(وزلمگى

~دنگزىمتساذنتارذزااراههسامدناوتب
~~

ذلدىنازوسلاحردزورمىنمرگباتفاودفدوبراجفنالاحردمىاههىرىلو
ه--

اب.دنتفرىمورفمناونازتسئوگوتسوپرداههزىرگنسو،دوبمندرگتئپ ~~~ <اراوگىبىغنماهدبزهگنىازاساپسابومدئدنلبفارطاهبهاگنئىرخا
وئگامدىاىندابزىچهمههلىىاىندئىار۵ودوب،ىاهحىارواراداوه~مدىئک
شوجوبنجاىندئىارد~درکىمقرفمدوبلوغئمل~اهعلاطمهبهگىتگاس ~
ىورربهکىلاحرد.تفرىمفرطناوفرطئىاهبودوجومرعوتصئاددوجو ه
رمگو،هداتىامدروخولتدوبماىتلالاحردىمخزىارادنانا.زاىکىهگمىاهاپ

~ ~مدرگهاگنفارطاهبومدادهگترپتخردگىهبارماتسخ ~~ا~
»ذاشخردوزبسگنرهبىاهدىب~دوبحونتمىاهگنرزارپاگنىلومرون ~ه

فاموگنررپىباو،هچاىردطسوهرىزجىورردىىلط_ىناونرادبعم
~~ه رتئىبارمثپى~هلولگدننامهىاهرباىابىزودىفسگنرهگاهذامما

~
ذاتسودنهزاوهدادهقبامهرگىدمهاباهرباهگتئىا.دىناهرىممئچهب

٥مىنارفعزىادر
ه~هه اهناو،هدرکىگعنمفارطاهباراهکنرمامتهچاىرد~اودندماىمامفرطب ---رم اهکنرئىادىزوىمناربىنادرکسابىدابهگىماگنهدومنىمرتناثخردار

مار~اوتکاسقىحهمهاجنىارد~دناىامنىمهدننىبهبىعىبطرىغوهداعلاقراخار >
مدرگىمقرفتىعضوراوىدفرطناردىلودوب -ه-- ىاههىگ،ئهاگنزگنرهبىىاهادرابىنابهارراوىدفرطنارد
ىاهدعو~دنستتستاتدندربىمفرطذ~اوفرطئىاهبارىنتثواهصابل .__
ناکتارتاوهدرگورفباردارىنتقىاهادروتثن~ارانگردمه __ه،
رهنذاثخردبادننامهلاناهدىتارتىاههلگو،دنوشىىخلماگاتدندادىم _رم.
رىزودندماىمردزمرقگنرهبدىمرىمرخاهىزورهگجىردتبودندىثخردىم ىادرىوثتسثردوهدىودفارطاهبگحوگىاههبلط.دندقىمتخوبمباتفا. -~ه هدرواتسدبهگىفاصىاهگنمابارناودنتشادىتثوکرتثىبهچرهدوخ
اهادرنآندىدابنلهاتدندربىمرتثىبهحىرهاردوخىادرگنروهدىبوگدندوب
.دتاهدربرباهىرساملردارىرتتىبتدماههبلطئىاهکدننگرگف رم_رم هکدومنىمىگعنمارىاهىاپدنلبراهلىادرىىلطگنرباتفاىهاک .هه ~گىنلاگوکراپهب`لاتوىزا

،دندماىمتوترفرظنباهاملئىارتتى.تفرىه .
راىبهگدارفائىازاىدادعت.دندوبهدتهدروخلاسدبعمهبتمدخردناناارىز -
خسانتو،هدوبذاوج،دندوبمگ

ناهگىلاحرد،دندوبهدثهتخانتىاههتفاى~
رهتتنامناتنتتآهلقکىىررربرمقنىاودوباملىىلادىگدنزلحمرمت-لاتوى.ا .درادلامدمتفمتمدق
نآىنىىىاهتىوکهکىارگم.تابىمتتکرتبىامدباس_صتزاىکى-کنىلاکوگراى.٢
.دنتابه>رکبارخدباممزاىراىبدننامهار
زارهدمآاىدبهرابودراکوکىصنتلىنممنىدب.دنرادداتمماحررغماتهبىىادوبنىدرد.ا اناورىنهبحورهکنىااتدباىىمداداردتنآررفومنىاودمرىمىرتلابتاجردهبىرنسظاحن
تاناىحدحاتردندرگىملىدبتىرتتىتادرجومهبناراکدبىلو.دوتواوزجددهرب)ا-(
.دىآىمىىاى



ا١مىنارغعزىادر

.دباىمباحبهدنزىادوبانلىبلا٠وهدبمراماوربنهبادوب.١

_
مسئرودىمررىتزاهظحلنبرخاردمتناوتطقفئم،دزمهبلابورپودومنباترپ ~~~ دعبو،،راغ،راغا٠~تغگوهدزىرپولاب،هتئگربخلگ.مرىگنرارقفدهو ه
ردومنبلجرگىدىزىحهباردونهجوت ه- هدننگدتسودادىهورگصختمانىاهادصردماىممفرطبهگىمىناب د~- اباهگاىاهناناوراکرد.دىسرىتوگبدندماىمناتسودنهىاهتسدرودزاهگ - رارماارحىهگدندرگىمضارتعادندنارىمارلاناهگىناگهبدنلبىادص هه رىجورىجىادص،دىدرگگىدزنناوراگهگجىردتب~دنناربرتدنتاراهتادنتتاد -~ ىادمو،دىممرىمىئوگبلاناىاهقارىوهنهگوگئخئىمرحىاهرافا ~~~~
رعوصخىى~ارىاههزىرکنسىهاگکتىمرىئموگهبناکدنورهرمظنم ر هدماجراخزاىاهرابلماحهگمدىدارىئگرابباودىدوزهب.دندزىمرانگ

~
هبىاهورباىلبلزاوهدادناگتاردوخگرزبىاهخائمهگىلاحردو،دندوب ~ وىتسپدوختخاونگىىاهمدقاب،دنتسىرگنىماىندبناتمتخىرمئحىىور - ربقىدمنو،ئىتسوى~اههلگناگدننگدتسوداد~دندىدرونىمارهارىاهىدنلب
.دندوبىاههمامعىارادىننان~ازاىاهدموهتئاد زاسىىلو،ا~ادخرطاخبدىهدب،گمگ،گمگاه.دندزداىرفىناىادگ~ ~ه- هگدندرواربداىرف،دنتتذگنانازاىدردمهىم~انودبناىناوراگهگنىا --هه ،هدروادوجوبباروتوهدرگىقزىهاىزارگابهگتماهدوبىواکلاترداما،
وووودناهتخورفرازابردارتنارهاوخوتساناطىتهمختتماهمخت ~ا~ هگدىدرگتعابودومنرتاتمارناودروخمماتمهبىاتخانقانحىاور

، ىاحىىاهرجاودنهزااهوبئىا~مىامنهناناجىاهطموهدرىورفىنلوطىمد -- وهدئدرملباقمزاهگنىاات~دماىمئمفرطبهمهاهگاىگاخودرگوئىحژا هه تلمهباهادگىئماحفوامگاىگنزىادصوناىناوراکتحمىادمورم
ىاراداصاهلردىموصخبىاهمناخىدونب.تفرئىبزاهلصافدعب ~ عورقذارادناگدودوزبو~دتدئىمنائلزنمردتئپردرادلوىىناگدننگرادىد

~ .دندوبهدىسرتىابهرىلامتاجردهبدوختقاىلرطاخبنارگىد
هه

ابدندوبماختلاىازاودنلبدقوهثجتسئردىنادرمىگصهکنانابهگن
مظنهفاحنادرمئىا.دندزىممدقفارفاردحمجىماوحوتبىهرپىاههفاىق .ه
زورغاباردوختئمردلگىهوتساراردوختماقىگمهوهدوبىمومع

~~
.دندوبهتفرگتسدبىقامچدوبمظنظفحهلدوخلغئتملمهبوهتئادهکن
ىمنباحبرگفئسورورگنموهدبنىتلىمحتىاراداهنىا

ىنادرمىلو،دندما~ ~
زاىگى~دندىدرگباختنازىنتلعئىمههبو،دندوبئىتموفىرشوتردقرپ
نتفاىهباردوخهجوتوهتخانئارموا،دومنزادناربارموهدشگىدزنئمبنانىا ~

.دومنفوطعمدشابتئادارواتمحزىئزراهگىراگهنک
گلغبرس_.اادخ`لزنم٠ا_لاتوپدنلبومجحرپلگىهمرستئپرد

هکرصقئىا~دئابىمىرئپىاههتخاسئىرتراختفارپزاىکىلاتوپ~دوبهدىئک
ه-ه راهگنرهبناهندبىورربرونىماکعناوهدئمتمردهدىئارترابدنچگنسزا ~ه وئىکنرىاههمجمهگدماىمرظنبدىشروخندروخناکتابودوبفلتخم

دننامهکىروطب،دندروخىمناکتوهدوبهدنزن~ائىىاپتمسقردهدئمهدىئمارت
-- ىلابئىرزىاهدبنگقرب~دندىمرىمرظنب،دننگ~هورگگىردهلىناسک ~ه

اراهگنمهگزورهدنوئوحمىانئورردتثاددوجوىرباقمنارىزردهگلاتوپ

.دروخىممئچبدومنىمرتهرىت - هدفائم.درگبلجارمهجوتوتساخربىگئخهخامئزاىىادصناهگان
-_

زاهدنرپنىا.دمادورفهماثااربدوب٠ذىرىئىاهرپهگرىپىنلگهگمدرگ
وا~دوبهدمادورفناربوهدىدنپارمرمتئپتخردهدوبرترپاههبلطئىرترىپ

-~--
ناهگانوااراغاادرواربداىرفودرگىمهاگنارمدوخدرگوزىرنامئچاب

~--
مفرطبهدئمىرىگهنائنتقدابوهتساوخانىاهىدهوهدومننمبتشپوتئگرب



ىنارفعزىادرم٠ه

ناورباو،دنرخبرتنازراهدننگدتسودادراجتزاار.~ااتدندومنىمندزهناچهب
ىدوزبو~تفرىملابدىدجىاهتمىقندىنشزاىپنائىادصوهتفرلابنانا

~
-ه~متئگىمربلاتوپهبىتىابىم

هکمدرکىمهاکنىنابهارهب~دئىمفطعنمرکىدىاهزىچهبئمهجوت

هبىکىطسوتب~اندىثاپرمرب(ائىاوعدودننگدروحودزمهابدوبگىدزن
~

زاسپوهتخاتىبصعبهارودنىاربمظنظفاحرغنودىدوزب.دوبىرگىدىور
--ه--ه

اراهناناهانگوهتفرکئىنهاىتئمردارىبهارمادگرههاتوگىزىرکوگنج

~دندومنىمگاپ -ه-
وقاربوگچوکمئچود.دىدرکىماههتوبردمهاگن٩دوبهچناىلو

ه-
ىرنگاخوگچوگىباهئوگو،دندرکىمهاکننمبنىمزگىدزنزاىئوئص

-
دوبهدئمحمجىزىخىاربفىحنوگچوگىاهئجو،دندوبهنثگربئمفرطب ه زاهگتسئادرظنردىکچوگىرتگاخىئوم،هلب.دنگرارفمنگىتگرحرگاات ه
دوبناتاناکماىسرزابلاحردودوربشلزنمفرطبهحپاىردونمنىب
تدمئىامامتردودومنندىودهبحورثمدوبهتخودمئچواهبهگىروطنامه

~
هبوادحزاىثىبطابتحا~تئمادرظنرىزارموهتفرگمفرطباردوخلامشچ
~صرتزاوهدومنتباصاگئخىاهخائمهگتهبرمابرىزهدشمامتىثررف
ىکنسىورزاواندىطلغوندروخئىمزوذامهىوندىرپ،دىرپبجوودىگى
وذنگانئتعرمابدوبنرداقهراچىبىرتسکاخىثوه~نامههچاىردنوردب
ردونازاتنمهگ،دثابىهامگىماگردنداتفامادهبرطخردتسثادل~ا ~مدىثکنورىمتثمردارواوهخرباه ه

و،هدومنگثخدوبئکممهگىثاجات،مىادرهئموگابارگچوگشوم
ئبمزىورهبارنازرلوگچوگدوجومئىاومداتفاهاربلحاسفرطبدعب ~٠~ نودب،دئهوحممدىدزاودىدرگلخادىخاروسردودومنرارفاروفوا.مدراذگ ه´ هرابودرپهدنرپمسىلابرد~دوبرازگرگشدنگرارفدوبهتناوتهکنىازاگش

ىداىرفودادابودزلابوهدرکباترپاوههباردوختمحزابوهدرگىرانران
.تفراماهلفرطبدنچ

فرطنارد´متفرىملاتوپفرطبدىابىمئم،دمامداىب٩اساهلفرطب ~ زاىپودنتئىماردوخىاهسابلوهدشمخنابهاراگنىلوبرونىاهراوىد __ دروماراهنا،اهصابلندشگثخزاىپ.دندرگىمئهپارنائبمزىسرزاب
ربىگموسدوبئگممهچ،دنتثادىمربئىمزىورزادعبودندادىمرارقىسرزاب رم_ رداربئىاتشمادلامتحادندومنىماتشىورهبارىمابلرگاوهدىزخناىور
هزرلىرالئىنچ~هلب٩گسوسگىندومنهل~دنرببئىزاارامتارئحهداوناخ
.تخادناىمىادوببهارگىمادنارب ه~٠ ىاهتخررىزبباتفاداىزىامرگورونتلعهبگچوگمرگگىدىاش --
وتقدابدىابىمارمرگناىرا٩دثىمهچدعب،تفرىمهىاپدنلبىاملگى

~ اتدنراذگبىرانگهبودنرادربهىاپدنلبىاملىادرىلابورىززاهلصوح
~دهدهمادادوخهدئىنىبىثپتئونرسهبوهدئنلتخمااناطسوتواتثونرس
وهدرکىسرزاباراهسابلوهدئمخئىمزىورربنابهارئىاتدممامترد هه ~دندىناهرىمتحکرمزاوهدرگراذگاوتعىبطتىنماهبارهدنزتادوموم ~ لاتوپهبلمحىاربرضاحنوهدئرتگرزبهدئمهتسئىاهمابلىاههپگجىردتب ~~
،دندوبهدادلاتوپهبلمحىاربگرزبىىاهرابگچوگىاههبلط~دىدرکىم

ه هرابگىهبىگمهو.دننىببتسمرداردوخىوربوردنتناوتىمنهکىروطب ه
واهمابلوهدروخىردنکسىرگچوگدندومنىمهدهائمهکىمگنهدندپدنخىم ~~ لگلورباراهسابلودوخاىو،هدرکفىثگگاخودرکردوهدزئىهزاردون ~~ ~دشىمبماترپناهرانگللتوردوهچاىردرانکردىتحاىو.تخادناىملئمو

~~ ىثوگبگرزبىاهروپىئمىئرغواهحنسنابرضدنلبمابىلابزا
ىهوگهبىهوگزاهگدندومنىمىىاهادصاهروپىئواهجنسئىا.دىمرىم ~~ ارادصئبنطئىادوبدماصىوجطىارئهگىىاهزورردودىدرکىملقننمرگىد



-.ه
ىتوکس،دئىمرارقربتوکسناهگاندعبو~مىنگىئوگىتدماتمىتناوتىم

ه
~مىونتباردوخبلقىتىطىادصمىتناوتىمناردهک ~~

ردىزابطحمفرطبناکنلناگنلارمهارنابرهمولاسنهگتخردهىامزا _
زورنازالبقىتدم~دندوبنازرلوتردقنودبمىاهاى.مدادىمههادااههتوبناىم

راىبدابگىمهدعبو_دوبهتفاىنماىتلاتسردو_دوبهتخوسىتخبمپچىاپ
~تسگتارجامئىاردمىاپودودنکفاهوگهرانگهبلاتوپفقسىورزاارمدنت

-
دوبىرساملگىهکئملزنمىدىىاهراگزاارمومدىکنلىمىتدمئىاربانب

منگهعلاطمرتتىبمدوبربجمارىزدىىاىىرىدنمىلاحئوخ.دندوبهدومنفاعم
هدادهزاجانمبدوبىىوئتخرزورهگزورهاىلو.امئمابهدومناداارمضرقاهات

-ه
-~.منگتحارتساومدرگباگىلوبرونرداتدندوب

دماوتفرلحماجناردارىزمنکقارطاىدوروردفارطارددىابىمنهتبلا

و.دوبن~اجناناىاپوتسدىلبلردارموهدوباهفقماوهىاپدنلبىاهامل

ودص،دم،هنودون،تسئهودون۵۶،مدرمئمىمهگاهناگهلپىورردئىنچمه

رآوزو،نابهار،اهاملاتمدرکهراظنمداتسىاهداجرانگردئم،.،...گى
هههه

ردوهتئذگهداجضربزاناگنلناگنلمتفاىىتصرفهگنىازادعبو.دنرذکب
لابهبهوگىىخهرانکردارمدوخ~مدىزخاههتوبناىمردهداجفرطنا-

ه~
ىهارهروگهبومتفرکرارقوقهدىلابتصقرداتمتفرلابردقناو،مدىئک

~
.مدىمرتقذگىملاتوپوتلادعرمقنىبزاهگ ~-

اهخلگنسردهکدوبىناهاىگزارپوداىزراىسىئگىلوتخمهار

عورتماهدئمهلىاهاىلمحتلباقرىندردودوبادئدرصلاحرداوه.دنىورىم
--ه
متسئنىکىدزنناردىگنسىورربوهدىچپمفارطاهبارماهنهگىادر.دىدرگ ~
متسىرکنهگاماهلفرطب.مباىزاباردوخىغنوتردقزاىرادقممناوتبات -~
وراجتىاهناوراگهاگودراهنائنهگدروخىممئچبىگچوگوقاربىاهىئتا

~ حىجرتدننامباهارنامهمردهکنىاىاجببلغااهىدنه،دوبناگدننگتموداد

ههمىنارفعزىادر
-ه-

مدرکهاگنهکتمارفرطب.دنىامنىکدنزدازاىاوهردهکدندادىم ~
لاکنبجىلخفرطبدوخىنلوطرفسهبهکمنىبارىناشخردهناخدورمتناوتئم
.دادىههمادا

~~
ىرمو~دروادوخبارم.ررور.رروا_رروا،تغکىمهکىمبىادص

ودىلامىممتروصباردوختروصودزىممناونازهبهلکابتفمىلوولامتى
~

نىاناهکانو.مدادهناتسودارواباوجرروا_روا-رروا،هقىرطنامههبمهنم ه
مترومباردوخوهتفرگرارقمناونازىورردوهداددوخبىناکتمرتحمىشىى ~
هغخدوختبحمابارمىرادوتمرتحمىشىپ۵٠~متفکواهبئىاربانبو.دىلامىم

~
.مىوگبواهبواتثپوپىاهمشپىلزاارمىاهفرحمدوبرنبجمو،ااىنکىم
اتمدناربقعىمگارواوهداهنواتسئپىورربتمىلمابارمىاهتسدزداربانب

~اه~
و،دنتىرکنىمارموا~ىمکوتئمردوىبانامئچ~مرگنبرتهبواهبمناوتب

~ رارقمهزارودهکواىاهئموکودوبنامرمىلابىاهرباىدبغمهبىتىاهنادند
~دوباهادمنىرتکچوگبظاومتقاد

رىزردمهاببلغا~دوبىثزراابوىمىدقىتمودمرتحمىثىى،ىئبىنىا ~ا
نامدوختخسىگدنزىاهىتخسو،اهىتحاران،اهىمرتزاومىتستنىمىاهت

وختحموالاح.مىدرگىمتبحص
ىورربشىاههجنپندرکهتىوزاباباود

.دوبهتىشرغهىبشورتدنلبورتدنلبىثرخرخهکىلاحرد،دادىمناتنمناوناز
-

هدننرىداتوهداتفاهاربهکمىتفرکمبممتدعبومىدرکتحارتساىمکودره
~.مىورب

ىتپىشپمتفرىملابنازىخوناتفامکنلىاپابىىلابرسزاهکجىردتب 1~
وهتفرهجرىثىاهتوبنوردبوا.دوبهتفرکلاباردوخمدوهدىودولجردمرتحم ~٠ه
مىادرنمادىورهبوا،متسذکىمىثرانکزاربخىبهکئمودىدرکىمناهنپ --رم._
نىارخا،هبوخهبوخاا.مفکىمواهبمهنمو.دىدرگىمنازىواناهبوهدىرپ -ه

ىثىىىشپو.دنگراتفراهرهاوجنابهکنىاههبرکىىثوهکتسىنىاهقىرط



المناومزرادررنارفعزىادرم٠٠

~~
هباجنازاوتفرىملابماهنائاتوهدىرپمىورهبوهدىناباوخاراهئوگمرتحم
~دىرپىمىاهتوبىور

~~-
ناونعبنانازاتبتردام.دماىممئوخاههبرگئىاندىدزائم

ه-
زاىتحىماىمهدشتىبرتتمردهبرکگىارىز.مىدرگىمهداغتهاىنانابهگن

~ه~
ودنرىگىمرارقاهدبعمىتمىق،اىثارانکرداهنا.دثمابىمرتتماهئمابگسگى

~ه~ تقرمدصقبىرىازرگا.دذاىمرظنبهدىاوخمهىهاگو،دنىامنىمتحارتسا
----- هکاههبرگئىاهاکنا،دىامنسملارناوهدرگزارد،اىئانافرطبتسد

-~~-
صخثنارگاوهتفرگارواتمدهجنپابدنتسهمهابناناتغجگىهئىمه ~آ
تماهئاباههبرگئىا~دربدنهاوخهلمحىوموقلحفرطبدنکنىنىثنبقماروف

ه~ا
و،مدادىمماجنااهناابمتساوخىمىراگرهابىرقتئمئکىلودنتهوخهدنردو -- .منلتبحصلاکئمانودبناناابمتناوتىممدوبگىتاپهلتنمهک~اجنازا

ندىئگنورىبلوغئمهىکلاحردو،مدىسرلاتوپرانکردردگىهبئم
.

ورفئىمزردهکارىبوچزاىىاههئمارتمرتحمىئىپىئبپ،مدوبردنانولک ه
ردنولگهگنىازاسپ~دومنىمزىمتارناوهدنکدوخىاهتخانابدندوب.هدرک

ه
ىگىراتردوهدرگزابدوخىوقندرگوسرائفابارردىئپىئسپدئمهدىئک ه~~
.مدئمهناورنلادردوالابدبرتهتسهانمو.تخىرگهدىدزانلاددولادود

ارمهگدوبوروطدوبهدىسرمىاپهبهگىتامدم~دوبنمتقوملزنملاتوپ ه- هگلاحو.دندوبهداتسرفلاتوپهبمدرگىمىگدنزناردهگىروپگاچدبعمزا
.

هکدوعىوبلمائماهوبئىا~دىسرىمممائمبلزنمىانئاىاهوبمدوبهدئدراو
هدىنازوصفلتخمللعهبهگفلتخمىاهرنعابهارمه،دىسرىممائمبامىاد

~
اىوهدئهدىازساهغارچردهگگاىواگهرگدنتوبارخ_ىئرتىوب،دئىم

ه
ئىا،دوبدثىمهدربراگباهىرتگنوچمهگچوکىاهزىچندومنمرگىارب -

تغمهرکهکدرمىاوهردنازاومىدربىمراکبىنىزاسهمسجهىاربارهرگ
---

بموخارئىمزهگنادوجوامهگمىدرواىمداىبو.مىتخاسىمهمجمدىدرگىم

~ ىاضفردهرلىوبمهزاب)مىدىشگىمنارناتمحزداىزو(مىدىشلىمهتل
دثىمىئخپمىادووبوهدرگذوفنزىچهمهردوبئىاارىز،دوبهدىچپطحم --~

امرگداجىاىاربارلاهدشگشخ،هگدوبگاىعوفدمىوب~ازارتدب ~~
ناگنلناگنلئمرضاحلاحردىلو.مى٠ربىمنارامىبونا٠رمرىپىاهقاطاهب

~
طىحمهگىىاهغارچ.متئذگىمزوسهرگىاهخارحپزانلادردو،متفرىم __
.دندومنىمهفخوروا(زحنادنچودارنو1نزحوگىرات

--.
انثاوجىارردقنارطعئىا~تشاددوجواهىساملمامتردىرگىدرطع

ه-
رئاربصحئهمائمىحهگنىارگم،دىدرگىمنسحىدامتلاحردهکدوب -~

ىاچىوب،هدادوبىوجىوبااپماسترطع~دنلراکهثىمهزارتهبىگنسرک _
ىدباىاذغذااپماتهجىتنردوهدمثئىجعمهابهگهدئم.ادهرگىوبو،ىنىچ
اپماتطقفدوخرمعتدمردهگىىاهىتبتدنتسه.~تمردار .._
ىاذغنىرخاودندوبانشااپماتهزمابدنرادداىبهگىىاجاتاهنا،دناهدروخ _._ ىتحاروىندىئمونواذغناناىاربنا،ازجاواپمات~دوبدهاوخاپماستزىننانا ~~ ىاذغو،درادىمهگناجرباپاراهناىندبتخمىاهراگرباربرد.دثابىملاىن
هبودىامنىمراهمارىنجتردقهگمرادهدىقع،ىلو.دنگىمنىماتارزخم هه
ابتساىنىمزرسودنرادنىرسدرددوخدرنجمىگدنزرداهىتبتتلعئىمه
~رتثىىنابهارورتمگلندىدجت ~~

،هدادوبوجهحىارمدوبرداقرتهباذلودوبهدومنرتزىتارمهماشىکنمرگ ~
امنگىحارىنىهىرجاىاحپوخادهرگ

رتىوقاجهمهزااجنىاردوبارىزمدىچىپپچهبمتفرىمهارهگىنلادرد ~~~~ لاحردزپشانابهارئىمگنزبىاهگىدناىماجنىارد.دىدرگىمصاسحا
ه گىدردودىربهرگدنوپدنحپرغنگى،دندوبىپناىمردهدادوبوحبئتخىر -ه-

وراوارناوههرگزابارىنىمرچهىگرگىدىگىناو،تنادنالاشوجىاحپ ~~
ئىرتهداتفارودزاتبتلامئىاهىتاىلىاطسوتهگناگمنمامتاتتفرگ



ىنارفعزىادررمم

ىمراهچبهار~دوئتخىرىاچگىدنوردبدشىمهتفرگروئمىاههچاىرد -ه
ىاههکت.دزىممهبارگىدنوردنوجعموهتقرگتسمدبدنلبتمدىوراىگى ه~~

ارنادوزىلىخوهدماناتوجنوجعمناىورهبىاچلخادبموچگچوک

~دنتخادناىمىئتانوردبوهتثادربوراپطموت
هه دئمىمهدربراکبامرکوىتتادىلوتىاربهلکاىهدثگتخعوفدم

ه~
ىتم،دوبهاىمطىحمهمه.درواىمدوجوبهاىمىرباودادىمنورىبىدنکىوب
ئىا.دوبهدتهدىنائوىهاىسىقرمابهناخزپتآنانگراکهدرگقرمتروم
.دندماىمىمنهجتادوجومدننامرظنبناشهدشهاىسهفاىقرطاخبزىتانابهار

~
ارهرکفگىرادقمدوبىاىگىدندزمهبلوغتمهگىبهارتاقوازاىراىسب

ه~
ىورهبوتثادربدوخىوراىابدندماىمىاچىورردهگىرگىدداومابهارمه
--- .دىئخبىمتوقارىرگىددنکىوبوتخىرىمىئتا --

باطخارمدوجومىاهادمورسىاروزاوا،،:گنابولها١٠~دزدادىبهار -
نوردزائمواا:رادربتدوخ،سىبوخىلىخ_اهىاهدمااذغىارب٠٠.درکىم

ابناتمهنازورىاذغلمحىاربنابهارمامتهگارىگچوگئىمرچهسىکمىادر ~ه~
هدىبوگوهدادوبوجابارناىىسومدىناگتارناوهدروانورىدنرادهارمهدوخ ~
اردوخئىبوحهسالمىادرنوردتمقزا~مدومنزىربلتتاداجهلاجنااتهزات

-
هدروخمىنىاذغىرادقمهگمدومنهدهاشمومدرکهنىاعمارناومدىتگنورىب _.
همامىرادقمىراغتنوردزاوهنانزىتارانکزااذل،هدئمهدىمامنافارطاهب

ه~
تسدراشفابهمساکناردارهسامناومتخىرهساگردوهتئادربمرنراىسب

~~
ىتسىابىمزىنارىرگىدراکىلو~دندشزىمتمتمدمهوهساگمهاتمدىنادرک -
رادقمئمىاچهىکرد.منگرپىناردوخىاچهىکهگدوبنىاناومدرگىم -

ورناوورنىاارهىکهکتسئاددوجوورىغوهمامىرادقمابهارمهىاچىمگ ~-ه
زاىئگچگىاب،مدىنادرگربارناسپسومدومنزىتارنا~وردوهدومن -
~متخادناهىگنوردوهتگثاربسانمىاهکتىنىچىرجاىاچئىرگىدزن

٠ومىنارفعزىادر
~ بهاروهتفرگىئىپارهدئمزىمتئىبوچهماگئمو،دوبئمتبونلاح ___ ابئم.دومنرپارااوتخىرناردهزاتىاپماتىرادقمىاهمچمچابزپئما

رپاردوخمتناوتىمهکىىاجاتوهنئنىاهىگىورربوورانگهبرکئت ه وهراگىىاهدعهگمدىدىمومتىرگنفارطاهبمدوبهگندروخلاحرد.مدومن __ ىارباراهحاضتفائىرخاودنىامنىمهلدابممهاباراهربخئىرخازادرپهعىائ
دورىمخرهلگهدرندبعمهبگنىچنتامل.هلب،هگ~دنىامنىموگزابمه -ه تغگىمدوبهدىنئمارهمههگمقىفر،هدثىئىاومدفقماابهکدنىوکىم
~اا.~.هگ

ىراىسب~دنرادىبىرنوبىجعدىاقعاهرىداىو`اهىرماملهراىردمدرم ه٠ ورکغتردهگنىااىودننارذگىمتدابعهبارزورمامتلابهارهگدننگىمرگف ه گىر،،دنلوغئمئکراگبوخووگببوخا٠هبودنزادرپىمئىدهبعجارلقحت
رگفتفدهابىنادرمندثمحمجمهرودبىارباممرهکتسماىناگمرعسامل
گاپاهىدبزاوهتفاىلجحوراتهخاىصاصتخااعدوزامنوىمانئئىدوئىدرد
رد~تسىنشىادرهببهارگى،ىمصررىغاما´تماىمسرروطبئىاهتبلا.دوث ~ ىرادهناخهبمهىدادعتدىاب،دنىامنىمىگدنزمهابرغنرازهدنچهگىاهعماج ~~ ىرادهگنوتارىمعتهلمجزاىرماملگىهبهوبرمرگىدفىاظوهبودنزادرپب ههه ىگدىسراهباتگو،باحهبمهرگىدىناگوتخادرپاهمابلوىگدنزناگم
ودنشابىمموزلدرومرتئىىاپحطمدارفاىاربمهنابماپىاهدمو.دنىامن ه
هگتصاتبتحطمردگرزىىرهبئدننامىرماملگى~دنمزل~~.ووئىملبعم ~ حطمردىنابهاررهشئىا(انگراگ~دنهدىملىکئتاهدرمافرصار(ائىنگاس ~~ طقفوهدادتىمهاىگدنزردنىدهبو.دنرادنىنىدهزىکناهجوچىهبوهدوبنىىاپ ~ گىادومنزىمتدصقهبطقفهگنابهارزاىراىبدنتسه.دنىامنىمار(اىاعدا

.نبنىادوبنابهارربد_ى~اململ



.ىنارفعزىادرمم.

~~
~دناهناکىىئىاىواعدابودتاهتفرنانوردبدبعم

-
<ئىلاگد،ناتسرامى،اههمردم،ىئىاىلحمىارادگرزبىرساملگى

رهئگىردهگهچرههضلحو،ىىلپرقموناذنزو،ارنامهموهناخزپئما~ ه
رنناثىعمجهمههگتمسائىارهئگىابىرساملىلصاقرف~تهدئمابىم ه~~~
ناهبودنراددىدئمىکتسبلدنىدهب_رهاظرظنزالقادح_۶١دارفاهمهوهدوب

ه~
~دتزوماىمناابهطبارردوهدرگلمع

--
~دراداردوخنارتگرزبونارلراگىىودنکدننامهاهررمامل

~
وددعتمىاهنامتخاسىارادهکدنئابىم~اهرهئدننامهرتگرزبىاهىرسامل

٠~
انهپطىحمو،دنئابىمىصاصتخاىاهگراپ

`
ىهاگ.دنىامنىملاغئاارىو

گچوکراىبمهىضعبودئمابىمروصحمئراوىدطسوت~ىرساملگىهعماج ~ها
ىگدنزنامتخاسگىردىگمهوهتئمادنبهاردصکىطقفزاىئىبوهدوب
رغتهدابهگىگچوگىاهىرصاملهداتفارفدقطانمزاىضعبرد~دتىامنىم
ىلاهدىارادتسمانگممىرماملگىئىاربانب،دراددومودخرچىم~ار
رپولبنت،بموخودب،رنلوقاچدارفااهىرماهلئىارد.دئاببهاررازههد

~~ دنرتهباداىقهنىهاگورتدبودنراددوجوىرثبرگىدخماوجدننامه.ىژرنا

آبىرقتنىلپىىدىارادهکتسائىاهبرهثابىرساملگىهدمعقزقنگىلو ---
ناوتىمهکناهدننکهرادافقساتىرىدمهبدرادىگتبمهناودشابىمىماظن

»-
~ىننجدبىمداهکنىااىودئابربدمورم´دموهدننلهظحلموداهنىئوخىدرم

--
زاىکىردىىادمورم.متئگربنلادهىوتفرگارىاهزاىمخىولج

- ناىمردىمدمدومنهدهائمهکمدىسرىماکنهودومنبلجارمهجوتاهرابنا

هىکزاىنابهگئلاحرداههبرگاجنىارد.دىدرکناهنپئىمرچىاههىگ
ىاه´ ~

اههىگزاىکىىور.دندرواىمتسدباردوخماسلاحنىعردوهدوبتلغ
-ه
رنعىدوبهدرکهچنازاوا،دىىلىماردوخىاهتسدهگمدرگهدهائمارىاهبرک -،
هدئمىضاروعناقارىزدىدنخىمحلطصاهبودماىمرظنبىتارىئومنتفرگ

۴امزارفعزىادر

-
ودىچىىىماه(لادرماهناىادمئىنطودندرگئتخاونهبحورشاهروپىئ

~ _متفرىنورددبعمهبومتتگربئم.دنونئبدنتسناوتىماراهادصنامههرابود
- دننامىلىسىادمىهاگو.دتمىمهدىنتىراىبىاهئىلعىواهلدنمىادم

~
.دبسرىمىثوگبهنهربىاى

~~ واهراوىدىورىاههىاسودتىمهرىچااهاگنابتىگرىتدبعمنوردرد ~-
ودومنىمگنرىىلطاههرجنىىاههرانگ~دندوبهدماتکرحهباهنوتس _، زاهگىربا.دادىمىئزاوناراهراوىدزورنادىقروخىىلطىاههعثائىرخا

~اه~ دننامهتتگىمماوتباتفازاىرونابهگىماگنهتصانىمرباهدوعدود
هه
.دوبهدنزىندرنوهدوبىاهدنزىاهگنرىارادهگدومنىمىرابغودرل

رهوهتسشندوخىاهلحمردهتبفمئتورفىاههبلطو،اهاملونابهار ~~ ىنارغعز،ئىرزىاهادرابلاتوپىاهامل~دندوزفاىماهگنرتىمزربىگنرمادگ
هتفروروگنرىاهادراب،هىاىنودنابهاروگنرىاهوهقنابهاررگىدوخرسو --~~
تخابباتفاهبگنرذاناىاهادرودتدرگىمراگدازاىاوهردهگىناسگ

ه~
تلمهبئمو،تئنفمهبدوبمسرهگىروطنارگىدمهىوربورهمه.دندوب

،منىتنبدوجوممصرقباطممتناوتىمنودوبهدم~ادراومىاىهبهگىاهمدص ~
ارنارگىدزامنواعدئتتنحرطئکىلو،تتادىمناهنىارمهگىنوتستتپ

.متئنىتنسهقىرطزارىغوتمحزبدزىمنمهب ه
رههگمدىدىمارتوترفنارىپونادرمواههچبرسپ،متىرگنفارطاهب --

وىردپلزنمهبردنتخادرپىمذاهبدندوبهدرگگردئىدزاهگهچناقبطمادگ
نمابلزنهگرتعقومرددئنرضاحىتحهگىردام،مدرگرگفمردام
هبنمو́دوىهداتفاقافتالبقاهتدمعوضوهئىاهگنىالثم_دنگىظفاحادخ
حجارطقفئم.دندوباهدرمشاهمه،اهدرم.مدوبهدتدراوىروپگاچىرممامل -~ ردهگ.متنادىمىلو٩دندوبهنوگچاهنا٩هچاهنز.متئاهىتاعلطااهدره~



ىنارفعزىادرملم

حلطماهبهگنان~نانزونابهارهکدراددوجوىىاهرىدتبتطاقنزاىضعب ~ لىکئتهداوناخوهدرکىکدنزوهوئونزتروصبومهابدندوباىندکرات
~دندادىم

~ بورغىکربتو،دىماجناىملوطببورنىاعدىىورموهدىچىپدوعدود
ومرنىىانئوروزوصهرکىاهغارچگمئچ،تسوىپبئىکىراتهب
.دندمآىمنرببسثىکىراتعفرهدهمزائتخوملاحردىاهدوممکرابب

---
ىترئاعمهنکچىهاهنزابودننکىکدنزدرجمنادرمهکدوبتمرداىا~اهدرم ه~~
)دندرلىمرکفامدننامىناهنااىا،دندوبىتادوجومهنوکحاهنز٩دنئابتئادن ».
ىاهزىچواهومىئىاراحرطوزوردمهبعجارامىاداهناهکمتسنادىمطقفنم ه
هگىىاهزىچهمهنااب.دندرکىمىفرحرپاهزىچئىادننامىنعمىبوىمول

.دندشىمىرواىمرتهفابقىاراداعتاو،دندىلامىمدوختروصب

هىکتنوتسهبومتساخابدردلمحتوتمحزابنمودئممامتاعدسىوس
هه

نلادفرطبدعبو.موئننوکنرص۶ورىبهبناکدننکاعدموجهنىلوااباتمدومن
-

_.مداخاهاربهاکباوخو
.دىزوىمنوردبزابىاههرجنپزاودماىماىلامىهفرطزاىدرمداب

ىاوهردو.دندىثخردىممامتىىابىزابگىراتودرمبئنىارداههراتس
ىاهرجنپرىزردهگىاهرجنپزاو.دندىسرىمرظنهبرتابىزنادنچودهقطنمکاپ

- ~دناوخىمنىنچىکدوبرکىد
تموزراونتماوخنىاو،تسوزراونتساوخاهجنر،ادبمتقىقحردده

~ اا.ددرکىم)راجنهان(عىاقورارکت~ابهگ -ه
ىصوصخمىنارنخماهىاربنازادعبزوردنچوادرفهگمتغکدوخاب --

مزىىادوبارىز.دناهدراذکىدنهماقمىلاعداتساگىطسوتىرکىىادوبهبحجار -ه-
~دوبهتئکجراخىدنهىتنسىرگىىادوبطخزا_مىىامل_ام)ىرکىىادوب(

اوسىکىلوتاگتىحىمزااهناتستورپو`اهرگاوگهلىروطنامهتىسرد
~~ اتمدىنادرگورهرجنپقائموتئذگ~زاىساپرضاحلاحردهتبلا~دناهدئم

~~مباوحى ىدادعتوهدىئلهسانرخىدادعت.دندوبهدىباوخرگىدىاههبلطمفارطارد

.دندرکىمرگفدوخلزنمهبحمارنملثهوه،وبباوخىبئملئمدىائمه
لگثبندىباوخهگدنتئادىعمدندوبرتتخسلاجهگىىاههبلطزاىدادعت
ىباوختحتام،دنباوخبدندوبتشنونازراهچهگىلاحردودننگئىرمتاراهامل
~دوبامبماوختختوزىمئىمزو~~ىکئتنىنچمهومىتئادن

رداردوخىپم،مدومنندىزرلهبعوسثدصبثردوهدبوآردارمىادر
،دندنبىمرمگردودنزادناىمهنائگىىورربىتبتلابهارمامتهگىىوتپ

دردماهدىدهمدصىاپاناىحااتمدرگگىدزنئىمزبارمدوختص~او،هدىچىپ
~~

.متفرورفباوخبوهدراذگسرىزبشلابتروصبارمىادردعب،درىکن

--- ناتلکنارداتدندرکترجاهماکىرماهبىىلکنازاهکدنتهىحىمىامهقرفزاىگ~رگارگ.١
~ .دنرىکترارقرائقتحت

ىاربىکىوندادهىکتىاربىکىىثلابددعودزادنرادهکنان~اهکلبدرادندوجوگثثتبترد.~
.دنىامنىمهداغتماکئتتروصبودن~ازاوهدىنابچممهباراهنآاهبئوهدرگ٥دتانتثن



مذدلصف

هکىادصانىئنبدناهدادروتسدهگىروطنآ:نىئنبتسرد_وت،رپ،وت
~ تماروپچنىکنمتسدوددعبو،دوبناتلندعردننامهدزىماراهفرحنىا

ه
دبعمرددوجومىاهىموقانمامتهکمدرکرکفىاهظحلىاربو~دىبوکمشوکب _و_
.مدىدتاظحلناردمدىدىمنفامىاهبئردهکارىناکراتسو)دناهدمارد1دصب ~ رپزاهدئمهتخامسربدننامو،درکدنلبمىاپىورهبارموهتفرکارمىادرهقىىتسد ه-
~دىاکتىرىگدرکىارب

نىنچنمبطاخمداىرفو،،هدبارمباوج،رسپ،هدبارمباوجهچب.ا ه~
اتداد(اکتارمردقناو،دادىمنباوجتصرفنمبمبطاخمىلو.تفگىم
تلننىمزىورهبوهداتفانورىبمىادرزامىاذغهساکوهدروخمهبمىاهنادند

ه
ىئخپنىمزىورربناتاىوتحموهداتفائىمزبماهدادوبوجىواحهسىکو،دروخ -~
وهنهگگمورعدننامهارموهدئعناقنىکشخدرمنىاهرخلابو.دىدرک
~تخادنارانگهبىاهدنژ

~
ئمادطاىتحااب.تفرىمىاهعقاوراظتناودىدرکامرفمکحىروفىت~



ىنارفعزىادرممم

لحمزانوخىاهرطقهگمدومنهدهائمومدزرانگمپچىاپىورزاارمىادر
ردفقسارغگىهگمدومنهدهائمومدرگدنلبرس٩توگس~دنزىملووىبمخز رر_ ىتخبرپئىا۶۵.تغکوهدومنىگمئخدرمهبوروتسماهداتسىاردهناتما
واىاربهگىروطرههگدرادارنىرتربىموصخمهزاجاواوتصاهدمئمحورجم
ىاجزاهگنىالودبتلاوبهگدرادهزامائىنچمهوا،دنىئنبتسارتتحار هه
زاهدئمخرمناتئگناهبوهدمائمفرطبىپسفقما:دهدباوجدزىخربدوخ

ههه
هگىترومردودىدرگدهاوخحطقىدوزبىزىرنوخ٠٠.تفگوهدرگهاگنمنوخ

~~~
هدادناکتىگمئخدرمىاربىسىسپمفقسا،،،وربهاگنامردهبدىدرکنعطق

~
~دىدرگجراخقاطازاو

--ه-
ماهدمادنه،مدوخىردامئىمزسزااصوصخمئم٠۵~تفگىگمئخدرم ه زاروئکئىارداهامئم.مىوگبمزىىادوبهبعجارارتقىقحاهامئمهبهک

~ .دىاهدادلىکئتاا.مزىىاملا(مانبىرگىىادوبىعونوهدىرباهئىاوقوامتارونسد ~~~
درکهاکننمبلانچوا:مراذگبامئراىتخارهبارتقىقحهگماهدمااجنىاهبئم

-- وهساگهگتفکرسپگىهبسپموا،درگىمهاگندوخىدبائمئدهبهک
~~

واتاروتسدرسپناهکىلاحردو_دنادرلزابئمبارماهدئمىلاخهدادوبوجهسىل
~ا

ىىوکهدزمدققاطافارطاردوامقفرىمارهدئهتخىروجوتبىمراگبار ~~ ىتسوپاب،دوبمادنارغلوتماقدنلبودرموا~ددرکىمىرکىدتخبدبلابند
دوبهدىئموپارىدنهىمىدقهقرفىادروا_ىباقعوتجربىغامدوىاهوهقلماک

-ه
اتصئادترغنامهمهزاىوکهگتسىرگنىهارامىوحنب

وا~تفرىگچوگىوگسىورربوهدزمدققاطارخآهبىدنهملعمئىا
ىارادهگنىمرچىغىگ۵وردىپموهدومننازىمدوختماقابارلوبىرت

--
.دىئکنورىبنازاهداعلاقوفذغاکقرودنچوهدربتسددوبىىاههئموک
هجوچىهبهک،بجوودردکىلوطوضرعابفىرظوگزانراىبىىاهذغاگ
ابىرقتوکزانواىاهذغاگ.دوبنهىاقملباقتبتتخامتغلکىاهذغاکاب

_«
ارموائىمرح~~دوبهچراىدننامهابىرقتنانافاطعناتىلباقودندوبفاغث

ه~
ناگىرابعلفازاىگىردوهدوبقاربراىبفىکقىا~دوبهدومنهدزتغگت

ه
مرحىهکتگى~دومنىمزابارناىاهمگدراشفابهکتئماددوجوىقاربزلفهکت -- زورگىهگپتفرگمىمصتدوخابئمو،دادىملىگتتارهنلامزلراىسبهتسد
موئبىغىکئىنچبحامهرخلاب

هبعورئموهدومنمخاامبوهدرکىتىىوىپاردوخىاهذغاگودنهملعم
_رم

هبراىبهجوتاپئم.مىتنادىمىبوخبارنالبقاهتدمزاهکدومنىناتسادئتفگ
- واناورباو،دروخىمناکتواغامدکونتبحصئمفارىزمدرکىمهاکنوا .~ هگىناتسادو.تتگىمتجربدثىمهرىخاه́ذغاگىاههرانگهبهگىلاحرد

:دوب~انقآوهنهگناتماد٩درکىمفىرعتنامىارب
~ هدتمناذرکوردوخئىدزاناتسودنهمدرمهگلبقلاسدصناپورازهود

~
طقفو،دندوبىوىندتاذللابندوهتفرردبهارزاىکمهودنهتلائىشگو،دندوب

زادندرگىمگمگتمىابىمهگارىمدرم~دندوبىتىوخىدامىقرترگفب ر٠.-__ هبهکىاهدىقمرههبو،دنتئگىمربدوخىمىدقدىاقعزاوهتفاتربىورنانا --- هبوهداتفاهاربناىوگتىوناحصانوناربماىپ.دندىورگىمدادىمىدىمانانا _~
ئىاهبتاناوىحنارادتسود~دندادىمربخجنرودردزاهدنکاىاهدنىازامدرم
هبىاهدمئىاربانبو،دنتمابىماهناسنازارتهبتاناوىحهگدندوبهدىمرهجىتن
~دنتخادرپادخىاجبتاناوىحىثتمرپ

__
هدنىازاودندوبقىمعرگفتهبرداقهگنانادنهرتهتفرثىپوداومابمدرم ~~

رگفتهبوهدىنادرکربوردوخىدادجاوابائىدزا،دندئمگانمىبناشروثگ
ىدنههىاپدنلبهجارنادرمنىنچزاىگى.دنتخادرىاهنانامطلتمحورهبهجا، ~
هگىئدنزرفاهنتىتحارانوىئىوئتردمىادهگدنمتورئراىسبىىوجگنج،دوب

_ ~دوبهدمااىندبىندئانلحلىاممزارپىاىندنىاردهزات -~
دننامهوهدشکرزبواهگدندوبلىامهجاررسپ،اماتوگلىمافمامتور~



ىنارفعزىالرممم
٢٩/ىنارفعزىالر

-- رگىدتاقبطمدرمهگدومنهدهائمىئرمعردرابنىلواىاربو،دىدرکجراخ ه~~
،دىدرگواقىمعرگفت~ابهکداتفاقافتاهعقاوراتچ.دندرگىمىگدنزهنوگچ ~
.تفاىرىغتئىدىخىراترىموواىگدنزهاربىترتئىدبو

~ تمرفزاهگدرگهدهاتمارهدروخلاصىدرماماتوگىوتحاىمعورشرد
ابوىتخسهباردوخوهدرگهىگتبوچودربدرم۵~ا،دىزرلىمىرامىبوىرىى ~
زاو،هدئمروگدىراورمبازاو،ههوبناذندنودبدرمرپ~دىشگىمجنرلمحت ~ه
ددازهمئئىاراىئىلواىاربوتتگرباماتوگفرطبرىىدرم.دوىهدئتفرخىرىى

_
وراکتردقوتملسرمعرابداىدزاابو،دىاىمهمهغارسبىرىپهکدىمهف
~ا~دنىىمهمدمگزحت هبتبنىغنمتارگغتابدوبتثگرئاتمدرمرىىلدىدزاهگهدازهئم۵٠ ه-~ دىئگىمارواراظتناىرگىدهدنرادکرئاعوضومىلو~دادهمادادوخهاربىگدنق ه
ىاهدابچىپرداتهدرگمگاردوختعرسىئهارمهواماتوگهباراهگنانچمه ~~
رانگردصخئمئىا.داتفاهداحىرائگردتخبدبدومومگىهباماتوگهاگندنچپب
ئىاندب~دومنىمهلاتدربىمىتىپوسىاردوخلدبهکىلاحردوهتسشنهداج -ه
ىندبورارتنىتلاحوا،دماىمنورىىگرحىاهنازاهگدوبىىاهمخززارپصخث ه
ارىکنردرزهدتگثخىاههکتدوخندبىاهمخزىورزاو،تئاددردزارى

.دنگىم
ر،>_ وا.دىدرکرئاتمابلقوىثىپزاىئىبهگولفمدرمنالدىدزاذاوجهدازهئماا -~ تحاراتزىنىمسجرظنزادىاثموهدمادردبىثبلقاهىواحنهانهمهناذدىدزاهگ

~ و_دئکبجنرصخئهگتمامزلاىا(ا.هگلاصئىاباربرعورربلرج٥~ -ه- رگق٩دنامرذحربتلدىئکجنرزاناوتىمناىاولدىاىمهمهغاربىتخموجنراىا ~~
ارحپدىسرپدوخزااماتوگ~دنارىمبماشماواابهلدگفارظندوحترگوتهىوادرگ ~~~ه ار~اهزىحپئىنچىىوگاماتولراگتمته،دشابىمىتمارااىودرسن~٠ر~اوا ~~ واىثردپهلتساتلعئىمههبامتح،تغگدوخاباماتوگو.تنا~ىمىد~

--
.درىب~راهبارىتردىئىمزسهدنىاردودوتوجگتجهدازماترغتگىىقردپ ----
دهاوخىربماپناوجىاماتوگهکتفگواودندروا_~ىاربارىدرمرىى

~
زارتلابدوبىتتونرسااواهدروخهکىردىىاربىفرحئىنچهزاوادنلبدش

~
هىاپدنلبراىسبىاههداوناخزاارىراىبناوجنادرمدوخ~ارطاردوا.ا~گرم

-- هبهدنژىسابلابوهنهربىاىوهدرگگرتاردونىگداوناخىگدنزهکدوبهدىد
_~رم

شتسدزاهچناره،تفرگمىممتردىنىا.دنتفرىهىتاحورىکدنزىوجتسج ~ههه
اذل_دىامنفطعنمتس1وخىمدوخهىناهباردرمرىىناد~اتدنکب،دىارب
،،~.~درکىزىرحرطوتستن

-~٠ه
هکرادىبوهتفرتىىراىبىرکمثلب،ىماسحودنمرنمدوىىناوجىاماتوک

~
نامززاواهگدنحره.درببىىتاعوضومبلقهبوتتذگرهاوظزاتسناوتىم

هبتبنهکدوبىصختىلو،دوبهدمآرابتارکوتاودبتمىمختدلوت
ابطقفدئهدادهزاجاواهبهگدوبىوحنبواتىعضو.دوبهظحلمابناتسدرىز
زاودنگتستاعموتبحمدنتسهوازارطمههگىتاسگاىوىمومخهمدح

ه .دئابرذحربذلارگىد
--~-ه

دىگاروتمداماتوگردى،درکىىوگتىىاراماتوگهدنىاوگتىىهکىنامز ~~ روددنتهرمقىاهراوىدفرطناردهکناناىاهمتواهىدبزاارىقرىهکداد
هه

ىتىابواىاهرغس،دورنورىبرصقزاىىاهنتهبتتادنقحاهاتوگو،دنرادهکن ه دنگىمىگدنزجنروتنحمورقفردهلارىسگدىابىمنواو،هدوبرظنتحت
دوجودىابىىابىزوتافىرئتوهاجوللجطقفرسپئىاىارى.دىامنتاقلم _
عوبطمانىاهزىچمامتو~دوبوالامدرخبتناوتىملوپهگارهچنادقابهتتماد ~
.دنرادهگنرودبوادىدزادىابىمارهعماحى

--~-
وروشرپناوجاماتوگ.دنهدهماداهنوکناهبدنتناوتىمنارىکدنزىلو

-
گىابهارمه،ىتىاههللورداموردىعلطانودباماتوگزورگى.دوبىممصم

~ ىاهباراابدوخىگدنزلحمرصقطحمقا،هدشباختناهناطاتحموافوابراکتمدخ



ىنارفعزى٠ررمم.

ه
~تئادىمهکنعامتجازارودار

~~~ ئتفرىئپزاهکدوبهدئمرثاتمردقنااماتوکودندادىمهمادادونهارباهنا ~~
داىرفاب.تشادراکاماتوگابزونهوالابقااىوتئمونس_درگنىرىکولج

~
ىامرگزاهکناىرعىدسجهداجهرانگرد.دندنامزابئتفرزااهبساىهاتوگ ~~ ىهوبناودادناکتاردوخقلئاماتوکراگنمدخ،دوبهداتفاهدرکدابغادباتفا ~~~~
ضوعگنرونفعتمدسجوتماخرباازادومنىمهىذغتدجنازاهگىکم ~~~
دجناىاشامتلوغئماماتوکهکىلاحردو،داهناماتوگدىدضرعمردارهدش

~
.تفرىوناهدنوردبهرابودوهدرگزاورپنورىهبوازابناهدزاىسگمدوب

<-~ه-
~رمهکتنادىمو،دىدارکرماماتوکدوخىگدنزردرابئىلواىارب

~~
هرامئماابدنزبىف~هگنىالودباماتوکو.تصاىندئهمامتىگدنزوتسهزىن ه.~ وا،تخادرپرگفتهبىکدنزندوبىتقومهبوا.~~دادارتش̀کزابروتسدتسعد ه
رگفدوبهدئىئملتممهزانونگاهکابىزندب(اهبعجاردوبتئنهگىلاحرد

~~
٩دئابىمىتقومردقنىا~ابىزاىاهکتفکىمدوخابوا~درگىم

~
رستثپزاىرباوچمهگاخودرگو،دندادهماداادىخرحهباهخرچ هه .دوبئىکمغوهتفرورفدوخردوهنفرورفرگفبناوجهدازهائ~تساخىمربنانا ~ا ارىناحورىتلاحابوهدىئموپىدرمهگتفرگلاباردوخرسىقافتاروطبوا

وا،دوببهارگىدرمئىا.دوبلوفثمئتفرهاربهداجرانگردهگدومنهدهائص
وىتملموىنوردىئمارازاىاهلاهو،ىرطاخىئماراوارادوهدوبدرمنوخ

~~~
همهنالدىدزاهگئىگمغوناوجىاماتوک.دئمىمهدىدواردادخقلخهبقئع

~`´~ ودوبهتئگهفاضاىوتارئاتربىرثاتلاح،دوبهدثفرئاتمىگدنزىاهىراجنهان
~هه~

دىابار،ىگدنزىاهىبوخهىقبو،ىئمارا،رطاختىاضر،حلماىا.تغگدوخاب
هبنارادداقتعازاىاهقرفوزجو٩درواتسدبندئبهاروندشرادنىداب ه~
رصقردىگدنززاوا.دوئمبهارگىهگتفرکمىممتسپس«ا٩دمثتلوهجم

-٠ه
~دفانورىباجنازاوهدرگفاگنتسا،تخانشىمهگىگدنزحوناهنت،ىئردپ

ل١لىنارفعزىادد

~~
.دنامبهکدرگىمامتلاواهبودىدرگناىرگرداموىنابمموناشورخردپ

~
وهتئناهنتدوخقاطارداماتولو~دندومننورىروئگوهقطنمزاارراگتمدخو
دوبرگفئىاردوا~تخادرپرگفتهبدوبهدىدهگهچنآهبحجارهفقولودبومادم

~~
تنحموجنرردقچ_دوبهدىدارتنحموجنرهمهناهاتوگرغسگىردرگاهگ

~ ىگمغطقفوهدرگفاگنتساذدروخگاروخزاوا~دئابتئاددوجودىاباىندرد ه
ىئردپرصقزادىابهنوگچودنکبدىابهحپهگدرلىمرگفو،دشىمرغلودوب
~دوثبهارگىوهدرلرارف ه

دوبهدادتسدواهبهگىمغتلاحزااروااتدرگارىراگاماتوگردپ
ه- نارگئمارىاهدعوا.دنگجلعارىوىدىمونوىىارگاوردودىامنجراخ

هه هگدوئم~ابىقىمومىادمورماتدنزاونبامىادهگدادروتمد(اناهبوهدروا
ونازابدنبهلمجزادنمرنهحونهمهوا~دئمابتئادنرکفتىاربىتقوىئماهدازهائم

ه مامترد~دننکبلجرگىدىهارهبارىئمرسپهجوتاتدومنمادحتسااراهتابورگا
ئتئادتمودوندىزروقثعىاربارنارتخدئىرتابىزدوختموگحتحتهقطنم ~~
ىدىمونوىىارگنوردتلاحزاارواوهدرگترئماعماماتوگاباتدومنوجتج
~دنناهرب

ه~ه~ زاردقناىننارتخد،دندئمىثوهىىکتخزااتدنتخاونردقنانارگئمار۵۵ ~~
اماتوگهگدوبتقوناطقفو،دندرگىثغاتدندئمهتسخدوخىىامندوخوصقر _رم،
وهنهربىاهندبولارگئمارهداتفاىاهندبهبتئحوابوا~دىدرگ۵اناهجوتم

~~ تملمردهگلاحوهدىرپلاناگنرهگدنگفارظن۶ارتخدوناصاقربىرغلد

~دندومنىمنابىزلادنچدندوبنىمسج
~~

تناوتىمدحهچاتهگنىاو،ىىابىزندوبتقومهرابرداماتوگرگىدراب
~د ردقچىگدنزرتفرورفرگفهبدئابرارفتناوتىمتعرسهچهبو،دوربىبزا رم__-

هتفرلاحزاهکل~ئغوروگنروىثىاراهمهنا.ابنانزو~دوبروامنوهىرگ
~~

دونىلبقىگدنززاودوربهگتفرکمىمصتوا.دندومنىمهفلجردقچ۵دوب



~~
ىئلابندبتههگاجگرهدوبرضاحودوبىئمارالابندباماتوگ.دىوجورود ---
رباربهسورباربودارخاگنانابهکندعبوهدئىنابصعلوااماتوگردپ~دورب

~~
تلزنا،اماتوگرمه~داتفاهناوىدهمىنىتلاحبوهدىئگداىرفىئردام.دومن ~ه
،دندومبنىلدمهواابودنداتفاردهىرکهبخاکىاهمناخودمارداپزا،تخبدب

-
ابودادرمدادوخىجونوىشهدئهچدمهفباتدوبنازارتلاسدرخهکشرپ

~~
اباردوخىاهتسداماتوکردپنىرواشم~دومنىهارمهرگىدناگىتخبدب

~
ىاهدىافتحىصنىلو،دندومنىمتحىصناروابترموهدادناکتىگراچىب

~
بوخارواخاکنانابهکذو،دىئلىمهثقنرارفىاربطقفوازورىاهزور

ه تئکحراتخاکزاتردنبواارىقدنتحانثمىمناروامدرمىلو.دندوبهتخانش
~

لباقمردهگدىسرىئکفبدوبهدباهتسبدوختىعضوزاهکىلاحردهرخلاب~دوب
~

تسودارىوهگىراگتمدخزاوا~دهدبهفاىقرىىغتدوخىصوصخنانابهکن

راکتمدخودومنتفاىردىمردنمىمابلىرادقمهناهائمىماعنارباربردتثادىم ٠----
رىبارناىادکىمابلواباتفابورغماگنهىزور~تفرتکلممنازااروفمه

--
ارناىادکهکىماگنهوهدومنناثىرپاراهوموىکاخارترومواهتمدهدرک - ~تفرنوربنانااب،دندنببارخالرددعباتدندرکىمنورىبخاکهطوحمزا

~ رکفارىز،دومنىرودمدرموىلماىاههداجزاوتفرلکنجناىمهبوا
~~

مامتاهاتوک~داددهاوخولاروامدرمهرمزورىکدنزهبتبسنواتملاهجدرکىم
زاوا~دسربىثردپتموگحورملقزرمهبهگدرگىمىعموهدومىپهاراربئ
گانرطحهگتلمنىاهبهن.تسثادنىاهمهاواهرببووربئىئحوناروناج

~~~
ىاهرطخاىهگتثادىاهدئتظاقحىگدنزردقناهکتلعنىدبهکلبدندوبن

-
ه.دوبنانئاىئحوتاناوىح نامتخامممامت.تساهدرکرارفاماتوکهکدندىمهقىدوزبنثردپخاکرد

ه ردپ~هجار.دنتبثکاراهکراپواهرازتخرهمامتوهدئوجتجىعرفو~ا

مممىنارفعزىادر

~~
تلاحردحلمنانابهکن،دادىمروتمدوهدزدادوتفرىمفارطاهباماتوگ
وهدىسرحبصاتدندىىاوخوهتفراهباوختخرهبهمهدعىو~دنداتىاشابهداما~
~دنتئنمتامهبوهتخادرپنوىئهباانزخاگمرحرد.دنهدهماداوجتجهبهرابود

ه~
زارتحادوبئگممهگىاجاتمدرمابذدئموربورزاوهدىزخلگنجرداماتول

~~~
لاناىاهلاوسلباقمرد۵درکىموربورمدرمابهگىماگنهو،تجىم

وتملغواههتادودشرلاحردتلوصحملدروخابوا~دومنىمراىتخاتوگس ههه
ندىئوناباردوخىگتئتودادىمهماداىلدنزهبدرواىمتسدبهگىىاههوىم

~د ودوببىجعهگىدرگلوناتسادىلو~دنائنىمورفوللترپوزىمتىاههمئچزا
-،ه-

دادعتاباماتوگردپئىرومام~دىمرىثردپىئوگهبدرگىمىدرگلودىابىمن
_٠رم

ردهئىمهواارىزدندربىمنىثىپزاىرالىلودندماىمواىرىگتسدىاربداىز
ه~

.دنوشدراونارددنتناوتىمناهبساهگدىدرگىمناهنپ~اههچتخردىلبل
~ وهتفرلگنج(وردبىتىابىماقر(ارتخدمامتهگدادروتمدهائمهرخلاباه

زابىاههطقنرداهزورناماقرئىا~دنئگبنورىباروادوخىاهىىابرلداب ~
هباردونىاهشىامنئىرتبىرغلدهشىمهوهدمئملوغشمدوخىاهصقرهبلگنج هه- دوخىوسباروادنتناوتندندوباماتوگدىدردهگنىاوکىلودندرواىمردارحبا -ه
ناىامناردوخودىدرگىئردپروشلىاهزرمگىدزناماتوکهرخلاب.دنشگب

هه-- زکرهودورىمىتاحورىگدنزلابندىوادنىوگبىئردپهبهگتفگوهتخاس
دوبهتفرگلغبردارىثلاسدرخدنزرفهکىلاحرداماتوگرمه~تئگدهاوخنرب

اا~دادهمادادوخرغسهبوهدرکنىهجوتوائگىلو،دىودوافرطب

مىتسنادىمبوخدوخامهگىناتمادزاتمسقئىاهبهگامىودنهملعم
.دومنزوربدىدجىدىاقمئتفرئىزال-ردىودنهئىدزا((.هگدادهمادا،دىهر ~~ زورماام.دىنادرگىمزابدارفازاىراىبهبارىئماراولاىخىتحارهگىدىاهتم
سلگ.مىىامنىملابنداردوخىمردهرابودرصعوهدرگگرتاردوختبحم ~ هدومنمىظعتىدنهملعمهبمارتحاابوهتساخربدوخىاجزانارکىد~تفاىهمتا-



ىنارفعزىادرممم

نوخابمىادرهکمدومنهدهاشمارىزدوبتخسنمىاربىلو~دنتفرنورىبو
زادنکبىهجوتنمبهکنىانودبملعمو~تساهدىبسچمىچىاىهبهدشگئخ

- وتثندوخىاجردمدىتکىمدردهکىلاحردنم~دىدرکجراخقاطا

ىملکراکزىمتبهارحقومنامهردتسرد~درکدىابهحىهکمتنادىمن ~ه
~تغکودىدهنسئنصلکردارمبجعتابدرمرپنىاوهدمانوردب

-د ارىملگهگمدئمدراووهدىدرکجراخملعمهکمدرکهدهائمئمها٠٠
~

واهبارمىچىاىمخزونوخومنفکواهبارمىارجامنمو؟هدئتاهچ.منکزىمت
ه وهدرگندزنورىبهبعورتنوخهنوکچهلمدرکفىرعتىتىاربو~مدادنائن

~-
.متفرکمخزنوردبادرهبلندومنورفابارنوخىولجنمهنوکچ -

تسناوتىمهکاجنااتىئدوخىداعرىغىاهاىابوهدرکچونچوندرمربپ
ه

~دىدرکدراوهدننکنامردکىابوهتفرنورىبتعرب ~~ه ارمىاىلضعتشوگهکىبوکودنازوسىمىئتازاىاهلعشدننامهدرد
ه~

ئىالثم،مرسىهااا~تفکهدننکنامردو~دنىامنىمادجاهناوختسازادنراد ٠--~ ىضعبارچىلو~تفکدوخابدعبو.ىاهدمااندبىنىرفاهلامىاربوتهکتسا
نودبونثخهمهنىا.دننکبىرتئىبهظحلمدىابىمهکهىاپدنلبناداتمانىازا

ه رتهبمىاپهکتفکنمبوتبمىاپىورربىىورادىاهتبوا،،.دنتهىماحا
-ه

ىنوخىادرناهکتمارتهبودادمهاوخرکىدىادرکىوتبمهنمودشدهاوخ ~~
نمىناحوردتماىاها٠٠~متغکنانکبفارتعانمو~ىرببنىبزاارهدث
ضرعهبودوبهتشادمربىمرتوهدىزرلمناونازاا.مشوپبىىونىادرمناوتىمن -
نم،ماهدراذگاپلحمنىاهبهزاتهکدرکدنهاوخرکفهمهدعب1ا.هکمدىنامر
ربهدورهدنخزاهکرىپهدننگنامرد~مشوىباوماهنهکىادرهکمهدىمحىجرت

~ ىراکهچمهمعوضومنىاهبعجارمنىبباتمىوربمهاباىبا٠.تفکنمبدوبه~
اا.منکبمناوتىم _

زادوبرپوارتفدنوردرد~مىدىمروارخدهبومىتفرنلادنوردبتهامهاب

٧ه/ىمارفکزىالر

داومزارپمههظفحمدنچوورادىاههظغحمزارپهگاهوئگو،اههسفق،اهزىم _،_ هبرداقنامزناردهگتئاددوجواجناردمهتلارازباىدادعت.دوبىندعم ~ات~ ىورىکئزپىاهگمکهبىماگنهلومعماهىتبت~مدبناهناىاسانشوصخئت ه~
ىکمگهبعجدقافامو6دوبداحناناىرامىاىوهدوبرامىراىبهگدندرواىم ~ ١مىدرگىمىگدنزتئاددمقتعىبطهگىروطنامهام.مىدوببرغهىلوا بمامدزاردىاهراتابارقىمعىاهمخزوهتخادنااجارتگئىاهلاوختما -
ندرگهىخبىارب~مىدىنائموجىمبموخارناهکنىازاىپهتبلا،مىدومنىمهىخب
هداغتسانارزىخىنگزانوزاردىاههئارتزاقىمعىاهمخزىنوردىاههىل
دئىمهدافتسازىنمخزنوردتاعىامهىلختهلولىاربنارزىخىنزا.مىدومنىم ~
وهدربراگبجنغساىاجبدئىمزىمتوهتسئلمالهگنىازادعبارمونگافساهزخ
.مىدربىمراگبهرىناىوىورادىاهىمرپمگىاجبئىنچمه ه هلدربتئادوارقوارتفدرانکردهگىقاطاهبارمهاکنامردهدننگنامرد ~ات
باختناارىگىواهدئموفروهلمووهنهگىادرىاهپگزا~مدوبهدىدنارنالبق ،_رم_
ئىنچ~دوبهدشرىمعتوزىمتزىننادوخوهدربارناىوروگنرباتفاهگدرک
ئىا.مربىمربىرساملگىردتماهتدمئمهگدادىملائنىىادر
هرابودارمواروتمدىارجازاىمپوهدنگارمىادراتدادروتمدنمبهدننگلامرد ه ارمئمهگنىازاىپوىتسههاتوگورنلدحزاشىبوتهکتغکودرگهنىاعم ،رم
ىعسئهو~واهدئىدرهوتو،ماهدرگهابتثالامهصىپهااا~تغگ،دىسرپ

رتزاردمىاهاپهگمنکچىلو،منگنهولجرتکموگاتمئسىابرتفاضمدرگ --
زاىئىبمىاربادرهکدنحپره~مئوپبارناهگتفگودادنمبارادرواردندثىمن ~~- مهاوخرپارلاوهدئمرتدنلبمدقىدوزبهگتفگنمبوادوبگرزبمزل~
اا:درگىظفاحادخو،دومن

رىدندروخاذغىاربهگئم.مىوربسلگهبدعباتدوباذغلدروختقو -- زپشاگى~هدثهچهکمدادحىفوتومتفرهناخزپشافرطبتعربمدوبهدرگ



ىمارفمزىادرممم

روخبمسپروخب۶٠~تغگوهتخىرماهساکرداذغىرادقمهدزدودوقلخاىثوخ
هه

مدروخىماذغهگىلاحردئموهدمانوردبهرجنپزاباتفارون.اانگهلجمو
~~~
هاگناهتسدرودهباذغندروخلاحردومدراذگهرجنپبلىورارمىاىجنرا

-
دوخهماگزااراپماستىمگراهقمومنگىراددوحتمتناوتىمنىهاگ.م،رگىم

ادناىماهئىىاپناردربخىباجهمهزاىبماررسىورهبوهدىنارپ
متخ

ىادم~
~~~

ىلاخوتامتحوت_سپىهاوخىممهزاباا~تغکىمهگدئدنلبزپثاىاسادعر

بهاررداربگىرسىورربارتدوخىاپماستزاىرادقمهکنىاىارب،ىته
~

دادىمئمباپماسترکىدىرادقمهکىلاحردوهدرکىاهدنتدعبو،،.ىنابچىم
~

اا~ماهدرکىطاقدودىمگىکىئىاىوتا٠.تفگىخوئب

بهارودادعت.دوبهدئمىلاخماهساگوتشادنىداىزماودىثوخىلو
-

کاپلوتئم،مدوبهداتىانارکهگىاهرحنپزارتئىىاپقبطدنچردىنابصع
~~

ظغحابنمودومنندمالابهبعورئمنانازاىگى~دندوبدوخرسندرگ

درد~مدادهمادائتفرهاربتلادردلاىخىبىتلاحابوهتفرنلادنوردبىدرنوخ
~

،،.منىببارتاهساگ۶٠~تغکىبصعىتلاحابوهداتىاملباقمردىبهارىنلادچىپ -~
)نابرقهدئمىزىچرگم<مدىسرپوهدروارهارهساگىصاختىمولظمابئمو

ه٠ه
ابولماکرومبئمهکىاهرودىاربارمهساکبهارنا،،~تسنمهماکاعقاونا٠۶

--
~ىاهدئمىمخزهکىنامهوتها٠۵~تغکوهدومنىئىامقامدوبهدومنکاپتقد

هدودامرمىورربفقسىلابزارغنگى،ووربفقسىورربىناوتىمنهگوت
~

فرطبوافرحئىاابوا،_تفرکمهاوخاروانموتسافقمىوروا~دزىرىم

.مدادهمادامنمارهبنلادردقىمعىغنتدتچابمهنمودىودفقسنکلپ ~~
بوخاا.تغگىمودپدنخىمهگمدىنشارزپئمابصارىادممرممتثپ

ارىزدادمهاوتولاروتصرتت~ودئمىههثىپرنهگىىتىابىموت،رسپدوب
~

ىثرابوراگلابندبوهتمئذکئمزاوا،ا_ىرواىبردئمرسارلبئىمهتسمائگمم

-راوسلکهبهگمدوبىکئىلوائم.مداتفاهاربسلکفرطبئموتمفر

~ه
نمىارب.مدرکهاکننورىبهبوهدادهىکتناهبومداتىاىاهرجنىلباقمرد.مدش
اىىبرنهزاوردقطانمهبىعاغترانىنچزاهکدوبهداعلاقراخهشىمه

-ه--
نم،منکهاکناىلامىهىورردفربوربازاورپ،شىاهادکوگنىلاگوکراپ _
-~متىابائمامتهبوهداتىااجنارداهزورواهتعاسمتناوتىم

ناتئپودندوبهدىئکرهننرودهبىاهرىادمىناههوکاساهلهقطنمرد

هکنىاهبرظنو~دوبروثکتارقفنوتسهلزنمبهکدئىمهدىدتمظعابىاىلامىه
ىاهراوىدمىاپرىزرد.مداتسىاائمامتهبدوبهدناممتسدىورهبىداىزتقو

-~
ىورربارلاتوپلبقاهلاس~دوبهتفرکاجهوکردهکدوبلاتوىگهازاهدشدىفس

__._-
ىاهتمسقردگنرئىاودندوبهدرکگنرارىخاارناوهتخاسىناتفىثتاهلق

ه
دحهچاتهکدىوکبسناوتىمنىکچىهو.دتمىموحمهوکىرتکاخوىاهوهق

گچوگىاههحتخردواههتبزارىهوکنىرىزتمق.دندوبهدروخىقوجمهپ
زارتئىىاىىمکومىوئنفتکاتمىتفرىمهدىزخنآرىزرداههحبامهکدوب
ناوىدرانکردودروخىممئحبدندادىملىکئتاروشهدهکىىاهنامتخاسنا-
رارقاهنادنزودانمماظفحهراداو،ىتلود~اچزکرم،ىتلودتارادا،تلادع
~دنتتاد

تسدبوىنتورفرازباىاربهارردراوز~دوبدمآوتفررپىاهنعم
__
لابنازاهکنمىاربودندىزخىموهداتفاوربنبمزىورربرتثىبباومندروا

~ه
مدقتعرسابهناخهبهن<اخىنابهار.دوبهرخسممدرکىمهاکناهناهب ---
هکدنتسهىىلپونابهکننابهارامتحهکمتفکىمدوخاپقمودنتثادىمرب

_
فرطناوفرطنىاهببماىورربمهاملىدادعتو،دنشابىمىمخشلابندب

فرطبهگىاهداجهبىثناهارمهوفقساگى~دنتفرىمدوخىاهراگلابندب
هه

گى.دندماىمىلماهزاوردفرطبئهپىاهناکهلپزاوهدىچىپدماىملاتوپ
~
ناشرازابوهدوبدوخبلرطساولمرزافىرعتلاحردمهنىىلافولامرهورگ
-ه-
وهدادتگربارنافقسااادنتغکىمهگدنتخورفىمىىاههتشونودوبمرک



ىنارفعزى<ررممر

~.ا.دروادهاوخىنائناتىارب
،درگبلجدوخبارمهجوتهداجفوطنابادرمنوردىاهدىبىزبس ~~~

دىفسرباسکماهنافارطاباردوهدروخناکتدابىقزواباهناىاههخاتم
گى-دندرگىمضوعگنرناورهرىاهسابلگنرهبتبسنودوبهدئسکعنم هه
نوردارهدنىاهکدومنىمنانچناحولهداسهبوهتتنبادرمباىاىمهلامر
`
.دوبهگساهراکنىارازاب.هلب.دناوخىملاتوىرىزبآ

-
وهدرگاىرباردوخنىاههکدناقورغتمد.دوبغولمقگنىلاگوکراى

-ه-
اذنوىنىرىتراوزهبنانا.دنتتادىقنوررىىبساکدرکهرودناکدنتمورف

ئىافرطگىزادنبوزابواعدىاههبعجوامدوملطىداىزرادقم~دنتخورفىم
--

ردهگهزورىفولطىواحىاهشىارىىوهدوبنازىوانارکىدفرطباههکد
اباهىدنه.دندتىمتفاىروفوهباجنارددندىتخردىمباتفاىىانتور

~ لابندوهدزمدقفارطاهبهرىتنامتچوتسئىرىىتىرودوخنىکنرىاههمامع
ه

.دنتتگىمنازراىنج
لاتوپزاهگتقاددوجو_نىنهآهوک_ىروىکاحلاتوىىوربوررد
~

ىاهنامنخاسىارادىروىکاح.دوبنلاتوىىىابىزهبئکىلورتمىظعورتکرزب
--ه

دوباغتهناخىروىکاحىاما.دزىمىرتگاخهبناگنرودوبلاتوپزاىرتمک __
هناخدورىروىگاىهفرطنارد.دماىمباسحبادختناخلاتوپهکىلاحرد

دنتهاررددزىمقربرودزازورردهگهناخدورنىا،دوبناىرجردىلاحتوخ
~ه~

تقدوهتفربلاهمتحىلابربتسمدرکا~تفرىمىتىىلاکنبجىلخفرطبدوخ
~

ارىقىاق.دننارذکىمهناخدورزاارىنارفاسهکمدىدىمارىنانارقىاقمدومنىم
و،دوبهجوتبلاجمىاربهتىمهدندوبهدرکتسردکاىهدتدابگىخزاهک ~ه

گىهکنىااتدوبنرتهبمدوبىقىاقنانحنزوراپرکااىاهگمتقاددىدرت~
~-

نارقىاقکىمتناوتىمنرکىدهکلاحىلو.مئمابکرزبىرماملگىردهبلط

گىبهارگىهگهدىنتوهدىدهکلاحرهب.مسربمىاهمردهبىتىابومئماب

٣مىارعزىادر ٥

٩دشبنارقىاق
اساهلىموصخمدبعمهکتئادرارقگنالوحپئىرزفقسپچفرطرد

--
هرىخاراهمئچباتفارونندرگىگعنمابنافافئموئىرزفقسودوب ~
ىاهنىمزاتىنىمىستئردننامهگمدرکىمهگنىلاحئوخهناخدورهب~درلىم

_-
زاهگناىاههخامئمزاىگى.دئمىممگئىمزمخوچىپردوهتفرتسپوئهپ
دورهبوهدمئمدرزىنهزورىفلپرىززادمئمىمدردببناتخردزارپبادرمطسو
.تموپىمىلصا

رطخندرگلوبقوهرجنپزاذدئممخاب،دوبىئموجوبنجرپزورزورما -~
گنوپهردزاهگارىناگدنئورفمتناوتىمئىىاپراىبىحطسهبهوقس ~~ه
رغماههردىلابزاودنتئذگىمعغترمىاههوکللقزااهنا،منىببدندماىم _
و:منىببحوضوبارنانامناوتبئماتدىماجناىملوطبىداىزتدمودندومنىم ~ه
.دىدرگىمعورئمنازالبقاهسلگهولعب

~~ اهگرزبهگ،دوبگچوگوکرزبىاهىرماملزارپاههوگىاههرانگ
هرانلهبىگانرطخروطبهکگحپوگىاهىرمماملواغگدوخىرهشتروصب

دوجومىاهاجئبرتگانرطخردهگاهنامتخاسئىرتگچوگ.دندوبهدىبسحپهوگ ~
فاگتعاىاهلحمئىارد.دوبفاگتمالحماىژاتىمرهدندوبهدىدرگاپرب
فگتعمىثىوخگچوگىاهلولسرددفدوبهدىرباىندزالدهگىنابهار _رم_
هگدوب٠حىحصىراکئىنچاىا~دننارذگبلارداردوخرممهىقباتدندثىم ~~ه- ىگنسلولسگىرداردوخملاسوناوجدرمگىرگااىا٩دىرباىندزالماگ ~ات ىگدنزهبهکىلاحودقلطمتوگسو،قلطمىگىراتردلاهلهچلثماتگحوگ هه
درگىمسحتسئادمسجهبدوخىاهىگتباوئتگردىعمودرگىمرگف -- زورگىرگممروخن،مورنهارهک،متنادىمىداعرىغارنانم٩دوبىسگهفنهب ره-٠ ٩هچىارب~مىگدنزرخااتمنکنتحصو،منىبنولاىمرد



~
روبجموا.مدرگىمرگفپودنودراىگنىماملمىامنهاروداتماهبحجار ه هدئمحمجمنهذردهگىاهلاوسمامتهبعجار:دوربىراپهبناهکانهگدوبهدئ

ه~
وا،درادنىبىمبوخ~مدرکىمرگفدئمابلاناىوکباوجتسناوتىمواطقفو ---
رداجنىا~مدرگربىروپگاحپهبهگمدشىملاحسئوخنمتقوناو،دماىمادرف
ىداىزتلاژسئمهلب~اهتىمونممنىنچمه،دوبدحزاىئىبتاغىرئتلاتوپ ه ~مىامنتفاىرداراهنابماوجهکمدوبلىامودندرکىممتحارانهکمتئماد --

ودىسرىممئموگبدئمىمرتداىزنارهکىىاهادصهگدوبىاهقىقددنچ ~ هدهائمئمودوبکاىىاهلگىادصورممدننامههکدىسرىىاجبادصرادقم
-~

ارگاىىاهلگىادااهنا_هلب_هدئماههچبرسپزارپىملگهکمدرگ -
هباههچبزاتوتخاتزارودوهتفرىملگبمقعهبهاىتحااىئم:دندرواىمرد
~مدادهىگتراوىد

گتفجىزابهبدندرگعورئمدعىودندىودىملگرودهباههچبرسپ ~ ااپماو(هدنلبىىادصناهگانىلودوبهدئمدنلبدادوخىجوادمورس~ىئگراچ



٤ممىنارفعزىادرىنارفعزىادرم)م
-ا

ىملکربکرمتوگسدننامهىتوگم.درکىلاخارهمهلدىوتودئمدنلب -~
دوخىاجرددبعمىگنسىاههمجمدننامهاههچبرپو،دىدرکىلوتم
زاوهتئننىمزىورربونازراهچهکدانفاامىدنهملعمهبممئچ~دندوبهداتىا

هدمئپچىئنامثچدوبهدروخىزابلاحرداههچبرسپندىدابهکىاهکى٠
هدادوبوجهسىکوهماگلاح،ناجمناجهکمدرگرگفىلاحئوخابنمو~تسا

~ه هبتسمدنتفرکابوهدادناکتاردوختهاوا.هدئولونىمزىورهکدوبوا
- .تسىرکندوخفارطاهبودئمدنلبنىمزىورزادىزرلىماپارسهکىلاحردراوىد

- ردقچها.دوبهدزنسنمزا~اطخلممهنوکچىهومدوبهتسئنهکمدوبنمطقف -
اجنامدبلابىمدوخبهکىلاحردئمو~مبئابهتئمادتحارىنادجوهکتسبوخ
ابارىزهدرکىهتبلاقسرتزاهکدوبهداتفاىاهچبرپىمزىوررد.مدوبتئن هه

ملعمنکىلودماىمنوخهچبناىنىبزا.دوبهدزىدنهملعمرغلمگئهبس -هه ارواىاهئموکهدشمخىپمو،،~وشدنلب٠٠~تغکوهدزواهبىدکلابىدنه
--هه
کانتئحوىتبت،ورباىب~تفکو،درگدنلبىوىئوکندىئکابارواوتفرک

-
.تفگىمودزىمىلىسواهبتساروپچدزىمفرحواابهکنانچمهو،فىئک

ه تئادىراتفرهنوکچىدنهنملتنجگىهبتبنهکدادمهاوخنائنوتباا
ه~~

دازاارتحوروتئکارتنتتئوکاتدادمهاوخداىاکوىوتهبنم،ىئماب
هه ارچهکدىىوگبمنکىمشهاوخمسرپبمىامنهارزادىابهکمتفکدوخاباا~دنک

~~
.دنتصىئحوردقنارکىدىاهروئکماقمىلاعنىملعم

~ه
زورما٠ا.تغکوهتثادربهچبسپنارمزاتمدىدنهملعمهرخلاب

قئموصردهبرتئىبدىابهگدىمهغباتتسئادمىهاوخاىرتىنلوطىمردتعاس
ومدمآردفرحهبنمواا.مىنکىمعوسلاح.راجنهانىاهراتفراتدىسربدوخ
~-
تىنهنلدامنىاو،مدرکىمنىراکلصاهکئمراوکرزبملعمىاىلواا.متغک
~فهاا.منامبرتثبمهنمهک

همهنىرتدبوت_وتاا.تفرکمئخابوتئکربمختومخاابىدنهملعمو

تسىنىنعمئىدبىنکبىراگىناوتىمنوىاهدئلئمهگنىارطاخبطقف~ىته
- ىهاوخنارکىددننامهمهوت~ىدرکىمارىئرکفارىزىوثفاعمدىابوتهک ~ا،دنام

فىگمدرکهدهائمهکنىازائمو،درکحمجاردوخهدئمولوىاهذناکوا ۶~ ىملکفکىاهگنسىورربدوبقاربتبوتغچىارادهکوارادهتسدىابىز _ ىورربارىئارخنازىنىدنهملعم.مدئتحارانهتئمادربىئارخوهدسهدىثگ ~~ ناىاعدانم،دوشهدادىتىابئىاناوات۶٠.تغگظىغابودىددوخفىکهرانک ،_ نانامىظنتهبوهدروانورىفىگزااردوخىاهذغاگوا~دومنمهاوخلاتوپزاار
هکمىدىمراجن~اهباتامحبمزورما.تغگدىدرگحناقکنىازاىپوتخادرپ

ف~اردوخىگدنزهىقبهکتغگوهدرگگرتاررصقردىگدنزامات~
رمبنگىمعورئهرابودلاحو~دومندهاوختقىقحئتفاى ه- وا~دوبمطلتمىراگفاىاراددرگگرتارىئردپرصقاماتوگهکىماکنه - هگىلاحرددوبهدىدارىرامىارىزدوبهتفاىتمدهدننکدروخىاهبرجتهبناهکان _~رم_ ىثماراوا،تخانئمىمنارناهگىلاحرددوبهدىدارگرموتخانئمىمنارنا ~ هدىدىگتروصردارناودوبهدىداررطاختىافروىنوردحلصولاىخ
ارلاىخىئمار~اورطاختىافرسپ،تئمادرببتىنابهرىمابلهکدوب _رم ولاىخىئمارا،ىگدنزىنعمىوجتجهبوا.دباىتىابهرىمابلردتناوتىم
تخادرپرطاختمىاضر

تموگحتحتهکىىاهورملقهبوهدئمجراخىئردپتهوگحورملققاوا ~~ ابوا.تئگهدرگلىصحتئىفبکتعموانادىنابهارلابندبودراذکاپدندبنىثردپ
ارههرابردوهدناوخسرددنگادپتناوتىمهکىنىملعمئىرتهب

~
لباقهگهچن ~رم__ زاتناوتىمهگهچنارهاماتوگ~دىدىمىثزوماودرلىمهعلاطمدوبىثزوما

آمىادىلودروآىموررگىدىداتسااىوملعمهبسپسوتفرگىمداىملعمگى ~._ ولاىخىتحاروشمارا_دوبروصتماىندردهکارىزىچئىرترارفوشنادلابندب



ىنارفعزىادرممم

)ه/ىنا~نى´لد

´
~دروخىمتنپجنرب ~٠~

لاحنىاردودىارذکىمقىممىرکفترداردوختاقوامامتابىرقتاماتوک

هبىمگىاذغهگنىاتلعهبوا~تسسئنىمىتخردهىاممرىزردتکرحنودب
---

مدعو،ىکنمرک،اذغدوبمکزاىشانفعضئىاودىدرکفىفدىناسرىمفصم ه-ه-
کرمهناتماردىتدماتاماتوکودىدرکىوىئوهىببجومهىلو.اىاهتبظاوم ~~،--
ونوردىثمارازارهبواودىدرکنئئورىثىاربىاهلامزوتهىلو.تفرکرارق

~
~دوبهدىمهفنارىکدنزدوجوىلماتلعزونهوتفاىنتسدرطاختىافر

-- ىاربودندوبهدشعمجوافارطاردىکنمرکىاهزورردهکىناتسود -- رکف،دنگىمىگدنزجنربهنادگىىزورابىبهاردننىببهکدوببىجعنانا
هگىنامزرد،تفاىدنهاوختمدىتامارگهبوافارطاردندوبابهگدندرکىم
--
وهدئهدنکارپشفارطازاوهدرگکرتارىوتشادجاىتحاناناهباماتوک

ه~
هناتسارداماتوکهکدوبىلاحردئىاو~دنتفررتهداعلاقراخىتاعوفوملابندب

--ه
ىوهجوتهکىناتسودزادازا،دوبهدشاهنتهرابوداماتوک.دوبهتفرکرارقکرم

~__
ودزادرپبرکفتهبهرابوددناوتباتدازا،اهورهلابندزادازا،دندرکىمفطعنمار

-
.دنکرکفىگدنزىنعمهبعجار

-- الوىئىرمتهبهگدوباهلاموا.دوباماتوکىکدنزردىفطعهطقنهعقاونىا
هه دنکدازااردوخحوردناوتبوتئگارنا<واهىماسهاومممجاتتئادلاغتئما

-- وادردهباگوىهکدرکىمهدهاثمنونکاىلو~دئابهتئادنىکتباوهنوکچىهات

ىئزراو،تخانئىمرىمارفاطعنالباقرىغىندبلرتنکاکوىارىزدروخىمن -
دشابىمهدىافىبزىنتضاىرردىکدنزهکتفاىردنىنچمهوا~تسادنىحور

نودبىئىاهلاومودرىمبندىئگتفاىرلاحردواهکدراددوجوناکمائىاارىز
_

تخادرپرکفتهبىتدموا~دهدنهجىتنتساىئلاندهبواهکهچناودنامبباوج
-ه.--~

هرکوگلاابگنکدورباندرکىلاخدننامدنکبتسالىامواهگهچناو
~دئابىمهدوهىارهند>

ىمره-تىفر
~تستق~

~~
ىوررظنئىازاتعىبط~دوباتموگودادعتساابهداعلاقوفودرگاتاماتوک

هگهدومننتورورابرىىزغمىارادارواودوبهدادناتنىوهبىثوخ
-

هکارهحناوهدرگلىلحتوهىزجتدوخدزنارهدتبکتاعلطاتناوتىم
-

ناداتمازاىکى~دىامنروددوخزادوبندىفمهگارهىناوهدومنهرىخذدوبدنمدوس
~
زا،دوبه٠رکهدهاتمارواهداعلاقوفتىلباقودادعتساوراتمسىتوههگاماتوک

-
هگتتادرظنردداتسانا،دزرولاغتتاىىردتهبوهدنامهکدومنتساوخردوا

ه~~
نىنحاماتوکىلو~دستگىرتىتنادناگدنىوجهبىتنادلاقتناردوااباماتوک

مکحواقطنم_اوىزتستادترىاغموادىاقعابراگنىاودىدنىىمنارىزىىه
-ه

ارنادوخزونههکىلاحرددنگىىردتارىزىحىدناوتىمهنوکچ_هگدرگىم
~~

ىتروصرددزوماىارتقىقحنارگىدهبتناوتىمهنوکچ٩تساهدىمهفنتسرد
ه

وىنىدىاهباتکابوا.دوبنالابندبوتخانمتىمنارتقىقحدوخزونههک
--

طقفىنىدىاهباتکنىاىلو،دوبهدتمانتادوبهدتمهتتوناهناهرابردهکىىاهباتک
ه-
ودوبحرطمهتىمهاهلاوس.دندرکىمدوخناکدنناوخبىصنىبنىتمارا

هه
لابتدبواهکارىثمارا،تتاددوجوهتىمهدندزىممهبارىثماراهگىلىاسم
~ه
.دهدهمادادوخهارووجتجهبهگتفرگمىمصتاذل.دوبنا

-
هزاجاواهبهگهداعلاقوفىراکتتىوخسارىمزعابدوبىدرماماتوک

.درکىمتقىقحوىتنادئتفاىىاربوجتجهبروبجمارواو،دادىمنتحارتسا
~

ندومندوهحموکاسماابماوتىکدنزطقفهگدرکقىقلتواهبنىفکتعمزاىکى
ه-~

رادراکتتىىدرمهکاماتوکو~درواىبدوجوبارىتىارادناوتىمىکدنزتاذل
-

ىاهىتوخمامتهگدوباهتدموا.دومنعورتارتفاىوابماوتىکدنز،دوب

هقاضانآهبارتضاىرلاحىلو،دوبتقىقحلابندبوهدرگکرتارىمسج
~~

هدماىمىدقىاهناتمادردهکىروطناودومنلىمحتدوخبارندروخمکودومن
-
هنادگىىزورطقفهکدىناسرىىاجبارندروخردکاماوتضاىراماتوگ



<ىنارفمزىا٠رممه
ه--ه- رىزهب،دىزرلىمىگنسرگزاوتئکربگرمهناتسازاهزاتهکىلاحردوا

قىمعرگفتهبوهتئنىتخردرىزردوا~دومنرگفتهبعورمئموهتسثنىتخردهىاس ه~
ورفرگفترحبردردقتاتفرکمىممتوا.تخادرپجنرولزحومنهبعجار
باوجهکدوبلاسىئئنونگاارىز،دوئمئشورواىاربهلامهىماوجاتدور
.دوبهدرگنتقاىردارىئىاههتساوحت ~~~ .دىدرگهرىچطىحمربىگىراتوهدرکهبمورنباتفاوتسشناماتوک ه
هبوربئتاناوىحودندومندوخىاهىىارممهمغنهبعورشبئملاکدنرپ -~-~ ئىلواوتمئمذگ~ىنلوطىاهتعامم~تسسئناماتوگو،دنتخادرپراذکوتسئگ رم~_ هتثناماتوگو،دومنمدحبصذاممالدومنقئورهبعورثباتفاىىلطراونا
~~~دوبهتفرورفرگفترحبردو ودندوبتخىاماتوگتنحموجنردهاشاجناهدنزتمادوجومما~ ،-
وااباهپامتساتثنهتشارفاربرستحتردنارىزهبلبقزورزاهگدنتسنادىم ~ه هبدنتاوتىمهنوگچهگدننادبدندوبلىاماهناهمهودندرگىمىدردمهساسحا
دباىتاجنهداتفان~اردىاهطروقااتدتنگگمگنانائىا هه~~ اماتوکقىمعرگفترداتدندناوخنزاوالاکدنرپودندرگنىئرغاهربب

~
ادموسهبوهدىرپنرگىدىاهخاثمهبىاهخاثمزااه(ومىم،دوشدراوىللخ

ه
ابدندومنىعسوهدرکىىارمهمخنگرتلاکدنرپ،دنتحتادرپندوخىداملدرگ
هدرگىکمکواىتحارهبدىاشاتدنناربوافرطىاررتگنخىاوهدوخواهلاب ه مهلابندبوهدرگوعوعلومعمهکاهگس.دندوبراودىماوتگامهمه.دنثاب
هگاهلوزلحهائداپ~دندربهانپاههتبهىاهوىزفبوهدثتگاصدندىودىه

~ هارمهدنئابىماماتوگهبلدرگگمگهبرضاحتادوجومهمهدرگهدهاشم ه~ ابودندئهحمجىئاهتخوسبماتفارسىوروهتفرلاباماتوگتشپزاىثدارفا ~~ ورئبهباماتوگقىرطزابىترتئىدبو،دنتئادهگنگنخ<اروادوخدرم~دب ه~
هبودزادرپبرگفتهبرتهبدناوتباماتوکهگدندىدرک~ابودندرکگمکتىشب

٤١مىارممزىادر

.دندىسرت
~

~همسجمگىدننامتلرحنودب،دوبتئنزونهاماتوگوتفاىهمادازور
~~

لاببماتفارونهرابودودىدرگىلوتمطىحمربىکىراتودىسرارفبئممهزاب
~~ ارواودىباتاماتوکنوردبىرونرابئىاىلو،درکنئورارطىحممامتودما

-
نهذهبىدىدجکفودىئخرداماتوکلدردىقربهکدربئىادننام~دومننشور
اردوخىاهلاومباوجوا،دىسرىبنباوجاىو،باوجهبوا.دومنخوسرىو

ئئوروا،دوبهخاىتمدودىدجىئنادهبوا،دىدهدئلحاردوخلىاموتفاى
.دندناوخ،،ادوب٠٠ىدنهنابزهبابوا،هدئرادى٠٠ارواورادىودوبهدئ

ه~
دوبهدىدىناهىگحطمردقىممرگفتتلاحردهکهچنازااماتوکحور

---
رد~دروارطاخبدوبهتفاىرددوخىناهىگرغمردهگارهچناواودىدرگنشور

_رم ،دوبدهاوخدازائىمزىورربىگدنزىاهىدونئوخانزاهکتنادىموالاحنىا ---_
دازامهرستئپگرمودلوتاى)خسانت(زادناوتىمهنوگچهکتنادىمواو

-
واىاهجنرهنوگچودئگىمجنرهچىاربوارچرئبهگتسنادىموالاح~دوئم
~دباىىمناىاپ -~ه- ردنونگاوا.دىدرگادوباىهدئمرادىبىاماتوگ،اماتوگ،دعبهبهظحلنازا

-
هدومنهعلاطمودوبهدىشگجنروا~دنگبماختنااردوخىگدنزهارهگدوبرکف هه--
دراذکبهگنىااى،دنگىىردتنارکىدهبدنادىمهکارهچنادىابىموااىا~دوب ~ وا.دنمربتقىقحهباتدنىامنتمحزلمحتوهدىئکجنروانوچمهزىننارکىد ~ه باوجىارب٩درگدنهاوخروابارواىاههبرجتنارکىداىاهگدوبئىاسپاولد -.-
ىئوخربخاهناهبودنىثنبتبحمهبىثناىفارطاابتفرگمىمصتىئتلاومهب
.دهدباردوخندئمئئور

_ رداتداتفاهاربسرانبهبرغسىاربودروخاذغوباىرادقموتماخاپبوا
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-ه-
دندوبهدرگکرتارىوناناهبواجاىتحاماکنمهبهگارىناسکزارفنجنپاجنا

~
~دنىب،دندماىىئغاسبدروخباذغهرابودتفرکمىمصتهکدعبو

~
واذغندروخردکاممازازونههکادوباماتوکىنلوطىرغمزاسپ

ابوا~تفاىاردوخرظندرومرغنجىودىسرىمرانبهبدوبفىعفندىتگتضاىر
ه

ظعو٠اهبفورعمهکدومنىظغوناناىاربودرگتبحمىئمىدقناهارمه
~

وندىئکجنرللعدوخناکذنونئمهبوا.دشابىم،انوناقخرچىئخرچهبعجار
هه

دوخدنناوتىمهنوگحهکدرکحىرئتناناواربو،هدادحىفوتارتحملمحت
__

ارناهزورماهکدومنتبحمدىدجىنىدهبعجارناناابوا:دنناهربجنرزاار

هرابوددنلىامهگىناسگنىدىنعىمسىثادوباىوىادوبنىد~کنادىمىىادوبئىد

.دنوت،،رادى٠ه
-~

ىئاگىا،متخانئىممهنموتخانقىمارىکنسرکمهادوبسپ،بوخ
~

ىداىزندروخىاربزکرهاههچبامارىزتخانئمىمرتهبارامىدنهملعمنىا
~ ابو،تئادندوجوامهاوخبلدىاهراکماجناىاربىفاضاتقوزکرهو،مىتئادن

~
ملکلىوطت،مىدوبهدئهنسرکلومعمتقوزارتئىبسىردتوندرکتبحم ~
دادىمحرئمنامىاربهکهچناتىمهاهبوهدرکراىبزىچهمهزاارامىدنهملعم

~مىدربىمنى

هدزىدنهملعمگئهبرسابشکراچگتفجىزاب،لاحردهکىاهچبرپ

دىائموهدىدهمدملامتحاگرىغامد.دىئکىملاباردوخغامدوتسثندوب
-

زاىئناتئکناابتئمادىعسوتسئندوخىاجردرابجلابىلو،دوبهتسکئمه

نىنچرد~دىامننىنابصعرتئىبارملعمودنکىرىگولجدوخىنىبىزىرنوخ
-

جنرهمهنىادىابامارچ،تىچاهراکنىازافدهمتفکدوخابهکدوبىعضو

ارچ_هدىمهفودنئابنابرهمومىحردنناوتىمودنرتدنمتردقهکنانآارى،مىربب
~~
ىاملزازىنارلاوسنىااتمتفرکمىمصتولدنىامنىمراتفرراوهناوىدهمهنىانانا

ه
ورتئىتاعوضومنىاهبعجارىتىابىمىلو،منکب~ودندراىگىممىامنهار

.دندوبهدرکتحارانارمارىزمدرکىمرکفرتقىمع
-

وهنسرکرظنبوهدستخامىدنهملعمهکمدرگهدهاثمىلاحسئوخاب >-
مامت.درگىماپناواپئىاىئاهمهودنگهچتنادىمنوا،دماىمهنئت
ىروطبهگمدوبئمطقفودندوبتئنئىمزىورهبونازراهچمىاهىسلگمه
جراخىدنهملعمدىدزادرادناکماهکىىاجاتمتشادىعسوهتئنىمونامان
لومعمزىنامىاهملعهودنتئنىمونازراهچوفمرداههچبهمهلومعم~مساب

~ا مادگردملعمهگدنتنادىمنزگرهابىرقتاههبلطودنتفرىمهارنامستئپرد - زاوهتفرگرارقىملگىوربورردامىدنهملعمىلو،دئمابىمىملگزاهطقن
~

هکتنادىمودناهدئمدنلبهگدىداراههىاسوا.تىرگنىمنورىبهبهرجنپ
~-ه دتحارتساىمگ.بموخا٠.تغکوتفرگمىمصتهرخلابو~درذکىمتعاس

~
،دىرادنىهجوتىمردهبوهتفررگىدىاهاجهباهامسىماوحارىزدومنمىهاوخ

-- .دشابتئادرئادبااتامسهمهىگدنزرددناوتىممىوکىمئمهکارىتاملگ
هتفرنورىدىاوتىمامش،دومنمىهاوخلىطعتتعاممىنىاربارىملگئىاربانب رم_
ا،.منکىىردتهرابوباتدىدرکربهتهادعبودىروخباردوخىاذغو -- ابار(اردوهدراذگئىمرچ~نوردردارىئىافذناکتمرسبوا -~ ىتخرچىپموا~دومنىمابىزماگنهناردهکىىادص،تبىگچوگىادص
هکىىدنهملعمتاروتسدزالواام~تفرنورىبىملگزاوهدادىئدرقىادرهب
ابمدوبروبجمئمىلو،هدئدنلباپىورهبىکباچاباههچبادعبىلو،مىدروخ
راوىدهبوابجلابنمودندوبهدشگثخمىاهاپ~منىخرباجزاجنرودردلمحت

--
~مدراذگىمرگىدىاپىولجرداراپگىومدرگهىکت -- هگىزپشاورملقفرطبوهتفرنورىبىملگزاهگمدوبىرغنئىرخا
رطاخىومئابىمىعضوهچردهگمدادحىضوتومدئهناوردوبنابرهمىبهار ~-~-
منىببوگببوخرتغکودىدنخىمگزپئابصار~موئىمهىبنتذلارگىدروصق ~
نادبئىااىآ٩هتفراجگتخىرىمهدودنارگىدرسىورهبهگىناوجگدرمنآ



،ىنارفعزىادرمو.
هالىارفعزىادر

ه
وىاچ،مدوبهدروخاذغراهانوتئماچواربههىروطنامهنمنىاربانب

اهىتبتام،اپمات_مروخباهلاسىتىابىمهکىىاذغ~مدرکتفاىرداپمات
~

تعاسدوجوزاىتحمدوبتبت،دنمهکىماکنه.مىنئادنىراوىدوىچمتعاس

ىمدرمامارىز.مىدزىمسدحنامدوخارتعاماماما~متئمادنعلطاىچم

دئمابىکتمدوخبهکىسکوىکىناکملىاسوهبهنمىتئاد،اکتادوخبهکمىدوب

مىناوتىممنانطومهونمزىتتلعنىمههبودوئىمىصوصخبواهتردقىاراد
ه~٠

~دنرادچمهبتعاسهکنانازاتهبىهاکو،مىنزبىمدحتقدابابىرقتارتعاس
~-~

طاىتحاوىگنهاابىکمهدوئممامتامىتحارتعاسمىنهکنىازالبقلاحرهب
-

.مىتئکربسلکهبدزىمرمامرابوراوخراباهبهکىئوم ه~
ىنىبهککرپناطقف،مىدوبتئکربىملکهىبىترتومظنابام
ههه

هدشهتگئواىنىهکدندوبهدىمهفاجناردوتفرهاکنامردهبتمئاددولانوخ

ملعمهبتسئادرارقىبوچىورکرتردهگهمانگىاتمدئرومامنمودوب
ه~

.دوبهدئتئونهدروخگتکدرکائندوببىاغتلمهمانناردومهدبىدنه

ىناسرهمانبوچومدوبهدادهىکتراوىدهبوهداتىانمودندوبتئنهمه
ه

و،تفرهمههبىاهرغمئچوهدئمدراوىدنهملعمناهکان~متئادتسدردار
-~-

نااب٩ىنکىمراکچاجنارد!وت_رپ_ون.تغکتىنابصعابهدرکنمبوردعب
ه-

ىاربهاکنامردزاىاهتئوننماقاد٠_مدادباوجنمو٩ىنکىهىزاببوپگ
ه--

وهدرکهاکنناهبىاهظحلدنچوا~متفرکوافرطباربوچواا.مرادراکص

هه
هکتفرکتسدزااربموچحىرمنانچوادعبو،دنگهچناابتسنادىمن

هکجىردتبودناوخوهتصادربارذغاگوهتخادنااربوچوا.متفىورهبدوبگىدزن
~~~ هبارناوهدرگهلولگارهمانواىپم،دصىمرتقىمعوامخادناوخىمارنا
اهىتبتامارىزتساهنابداىبراىسباهىتبتامرظنردواراگنىا.تخادنارود

ندىناسرهطماوهگدنتهاهتئونئىاهکنىاتلعهبمىنادىممرتحماراههتئون
-_

هبارناملعمئىا،درمئىاو،دنشابىمناىزورمالنهبتتمىدقخىراتوربحت
_~دوبهتخادنارود

ارىزهدوبهدزتهبزونهئمو٩ىاهدئهدزتهبوهداتىااجناارچوتبموخ
- حىجرتئم،دوبئىاملعمرگاو.مدرگىمنهدهائمىتمردقطنمواراکرد

منىئنبىىاجوهدئمرودهگدومنهرائائمبتتوئخابوا.مشاىتملعمهکمدادىم
~درگتحمهبحورشهرابودواومدرگارراگنامهمهنمو ~~ گىدزنىاربتوافتمىاهقىرطاماتوگ،دادحىفوتامىاربواهگىروطنا
هبرجت.دئمابىمموسومىناىمهقىرطهبهکىاهقىرط،دوبهتفاىتقىقحهبندئم

--
للجوهوگثابىىاىندردوهدمااىندبهدازهائمگىواارىز.دوبداىزىلىخاماتوک
ىتلاحودنهملعمنامثچ(ىصاقررتخدىداىزدادعتهگدوبهدرگسىتحارو ~ دعبو~تئادرتخاردناىاپىبىاهىئموخو،داىزراىبىاذنو)تفرکىئخبتذل
ىبتلعهبهگىىاجاتدىئگجنر،دروآىورژتطمرقففرطبوا

لاحردىىاذغ
--

ناناىدباهلامدىلگرقفهتوتورئهنهگدوبهدىمهفاماتوگىلو~دوبکرم

.تنادححمدئمابىم))ىورهناىم(ىناىمهنقىرطهکارىهارئىاربابدئابىم

گىىناعممامتابئىدگىاتقىقحهگىلاحرددننادىمئىدگىارمسىىادوب
-- و،تسما۶اگدنزىاوبىنىناوق،تهاىکدنزشورگىمسىىادوب.تسىننىد _،

تمدبناوتىمارىصوصخبجىاتن،دنىامنارجااقىقدارناتاروتمدهکنىاطسئب
~~ ىلوتسنادنىدگىناوتىمارمسىىادوبحىضوتندومنناماىاربهتبلا.دروا
بهارو)نامدوخهدىقعهبهتبلا(مىئمابىمىقىقحىاهتسىثادوبهگامىارب

-
نادبئىااىاو٩دسابهتشادنىنچنىاىتمونسدىابوتىاهراکهکتىنتلع

~
وا٩ىدئمىمئىرصاقمامتىىثروت،دندوبملاستىاهاپرکاهکتىنتلع

ه-
گمکهبوت،رادربتدوخارتىاذغورب~تغکىنابرهمابودىدنخرکىدىمک

ىبوخواذغ.ىدادىمماجناتدوخارتىاهراکهشىمهوت،ىرادنىجاىتحانم
~ه

ىنابصعنتاباتوربىملکهب،ددرکربىفوعکدرمناهکنىازالبقوروخب



ىنارفعزىادرموم
۵۶لىنارفعزىادر

ىناىمهقىرطامارحىحصحلطماوتسىنىحىحمحلطما،انىد٠دمىئمابىم

~.مىنادىم
ىبهذمنىسردمونافوسلىف~هتفرگهىاپىدنهئىدتامىلعتزامسىىادوب

ىتىرومامو،دوخحورسامانئىئنادهبىباىتسدهارهکدندرگىمرگفىدنه
ردودئمابىمغىتهبلىورهبنتفرهاردننامتسموربورنآابىنىمزرئبهک

- ~داتفادهاوخدوئلىامتمفرطگىهبىمگىکرگاتروصنىا
هه
گىىگدنزودبردواارىزتنادىمارودنهئىدتاروتمدمامتاماتوک

.دومنفئگارىناىمهقىرطدوخىصخئىثئوکرطاخبىلو،دوبودنه
ار~ددناوتىمارىزدئمابىمطلغدحزاشىبکاماهگتفاىردوا

هىبئتىمىمىزاسندرککوکهباردحزاىثبگامماناوتىم~دنگىئوئغم
---

زاىئىباراهمىسهکدوفماجناىوحنبراتىگدننامىزاسکوکرکالئم~دومن
~

ئىاربانب،درگدهاوخهراپارنامىسهبهبرضئىرتکچوگ،دنئابهدىثگدح
----

لئماراهمىسمامترگاو.هدروادوجوبىکنهامهمدعمىمدحزاىئىبندىئک
---

تسدبىماکنهطقفىکنهامهو.دوبمىهاوخوربورىکنهامهمدعابمهزابمىنک
-،-

هداغتساىتسردوحنبرانىکزاوهدىئگىلوقعمدحرداراهمىسهکدمادهاوخ

جنراىوعونرهزادحزاىئىبىاهىلاحئوخ،تساروطنىمهزىننانا.دوش --
.ددرکىمحورومسجردىکنهامهان~ابعونرهزااجىىاهندىئک

~
>لابندابهگدادىتاروتسدودومنحضوىناىمهقىرطردواهدىقعاهاتوک
---

~هکتمائىااماتوکىاههتغکزاىکى~تساىمرتسدلباقىتخبئوخناندرک
---

لابندبهگدرواىمتسدبارناىماکنهتساىتخبئوخلابندبهکىسکىاربهد
ارچدا...هگتسانىادنممرپىهدوخزامدرمهکارىتلاوسزاىگى،،~دئمابنا-

.~~-
نم

´
رکفوا،ا)ىتهئىکمغارچ۵٠~دىمرپىصخئئىنچزاادوباماتوگ.١٩متىکمع

هکدىمرهجىتننىاهبهرخلابوهدىجنمارلاو~بناوجمامتودرگرکفودرگ

ارىز،تسائىگمغندمآاىندبزاودربىمجنرهدم~ااىندبهزاتهچبگىىتح

امىنىمزىاىندبوهدرگکرتدرداناىحاورائفوروزهباردوختحارناکم
ه- هگتسائگممدوشىمرتکرزبودىامنىمدئرهچبئىاهگجىردتب.تساهدما
~
زاربادردىماحااىودوختىعضوابلدوبتحناقىاربىوحنبىلودنگنهىرک -~ روطبودئىدناىمندنکىمهىرکارچهگنىاهبدازونگىاما~دىامنىمىتحاران ~ه
ودتوئمىمهىرک~ابىصوصخبىبصعتاگىرحت~دنگىمهىرکراکدوخ

--ه
تاگىرحت

ىبصم
ىماگنهجنرودردلمحتاما~دنوئىمهدنخ~ابىرکىد

ارچومربىمجنرارچ۵۵.دسرپبدوخزاىصخئهکدنوئىمهلامناسناىارب
،،٩متحاران

~
لمحتىدحاتىکلاسهدنساتاىندمدرمرثگاهگدنهدىمنامثنتاقىقحت

جنردىابارچهگدناهدىسرپدوخزااهحنرلمحتتدهردودنىامنىمارجنر ~ه
هگنىاىارب،دمانىئپىگلاسىمئماتىلاومئىنچاماتوگدرومردىلو~دنربب ~
هگىمدرم~دربنجنرىوحنچىههباماتوکاتدندادماجناارىراگرهوانىدلاو
نانآىاربلاحهمهردزىچهمهودنشابتظاغحتحتدحزاشىبوهئىمه

-
هبىتخبدبهاگرهئىاربانب،تىچىتخبدبومنهکدننادبدنناوتىمنهدوبمهارف _رم_رم_ لاونعبارفااىوهدرگىگداتسىالارباربرددىابهنوگچدننادىمندرواىبورلانا
ىبصعوىحورلداعتمدمراچدلومعمىمدرمئىنچ~دننللوبقتقىقحگى ه
~دندرکىم

~
،دىامنلمحتارجنرىرادقمتسماروبجمهرنلابدوخىگدنزردىسگره

اىو،ىحور،ىمسجىاهدردلمحتدىاىىماخسئا~دسئوربورجنرناتلعابو ~
دنهاوخنتسدبىاهبرجتهنوگچىهتمحزودردلمحتنودبارىز،دننکبارىلقم
_رم_ وهتفاىلجصخشحورو،دىددنهاوخنئىمزىورردىشزوماهنوگچىهودروا

- ~هتفرگربرداررثبحورهزورماهکدوبدهاوخىنراخزىاراد ه~
لکهبواهگهچناوتامىل،مامت،درگنىزىرهىاپارىدىدجئىداماتوگ

هبواهگىلاحرد~دشابىمىتخبشوخودردوجنرهرابردهدادهثاراىشبىئنال



ىنارفعزىاورروو

تکاسدنکرکفرتهبواهکنىارطاخبتعىبطتادوجوموتخادرپقىممرکفت
رم~ جنرودرداماتوگ،دندىزخواباتفازاهدشغادسىوررباهنوزلهودندنام ~

جنرناوتىمهنکچهکدنادبتناوتو،تناداراهجنرتلعوتخانشىمار ~~ه
جنپهباماتوکهچناو.تخوماىئتسودجنپهباردوخىئنادنىاودربئىبزاار ~~
ناربادوبئىدراتخاسمامتهکدئابىملماراهچلمائمتخوماىئهارمه

~<-
مىهاوخراکورسناابادعبهکدثابىمتقىقحراهچناودشابىمراوتسا
.تئماد

هگدرگىمتفرثىپحىرسنانچىگىراتودندمآىمدورفبسئىاههىاس
~ هرجنپلباقمردامىدنهملعم.مىهدبصىخئتاررگىدمهىتحمىدوبترداقام ه

اههراتسومىدىدىمنامسامکىىانئمورهىلمارواحرططقفامو،دوبهداتىا

مهدىائموهدربداىزاودادىمهمادادوختبحمهبنانچمهوا~دندوبهدمانورىب
دعبوحبمراهچتعاسردبسئوىنىاعدىاربدىابامهکتئادنتىمهاىئىارب
.مىزىخرببماوخزاحبمىثئمتعاسردهرابود

نداتسىاابهکدىمهفهرخلابوا،هدئمتخهگدىمهفامىدنهملعمهرخلاب
ارامواارىزدنگىمفلتاردوختقوىىاتشورهبندرکتشپوىگىراترد _
هگنىااىمىرادهجوتشىاهفرحوواهباماىاهکدمهغبتسناوتىمنودىدىمف

ه~
ناىادصوتفوگنوبىرتىورهباردوختسدواناهکان~مىاهدىباوخهتسئن
.مىدرگبجعت<ىوراگزاومىدروخهکىتدئبهمههکدوبذنلبردقناه ~ سلگزاو،ادىصخرماا~تغکىپسوهداتىانانچمهىاهظحلدتچوا ~~
ىتازاىتمازاوهدوبنامهمواارىزتساناماواىاربمتغکمدوخاب.تفرنورىب
دورىمدوخقاطاهبلاحوا،درکدهاوخنرادىبارواهکىگو،تسارادروخرب
ىتسىابىمام،امىلو~دئابلىامهگىترومردهتبلا،دباوخىمار~مامتو

٩ه/ىنا~ذىالد
~

هتفردوبگىراتهگىعرفنلادهبناروخولتولتىگمهىپم.دوبهدمئمتخرگ رم-__ رونابهگىلمانلادهبوتئذگلازامىتخانئمىمارللادلاهگىىاجنازاىلو
ردارزومهرگىاهنارچئىا.مىتفردندوبئئمورزوس.رگىاهنارچرفىعض ~ رغنودو،دندراذگىمىلصانلادفارطاىاهراوىدردگچوگىاههچقات ~~ا روانئمنابماذمهرگىورردهگاهغارچئىاهلىتفوهرکهبىگدىمررومامبهار
~دندوبدئمىم

~
اتمىدىشگزاردنىمزىورهبىلطعمنودبومىدىسر؟اکباوخهبلاحرهب

وزامنسىورسىارباهجنسواهروپىئرىغنولبطنابرفزاهگنىازالبقدىاش
.مىباوخبدننکنامرادىببسئهمىىاعد

.مىوربدبعمهباعدوزامنىاربامتح
مىاپارىزدوبرتئىبهمهزائمتمحزوهداتىااپىورربتمحزبام



مراهچلصف

~ه هگاجنااتمدرکىعسوهدزهربنچوهدىئکزاردواوىدىاههرگنلرىزرد
~

درددنلانچنامىاهاپ~منىببارنورىبراوىدکرتىلزاوموئگچوگدشابرىم ---ه
تمائگممهگمدرگىمىحوماهدراذکىئتاىوراراهناىىوگهگدرگىم

___
زاردىتحارانىتسىابىمو،مدناهىمدىابئمىلو،دىانورببنوخنازاناره
ابلدىئگ

تمدرودقفاهبصرتلاحردومدرگىملمحتارحضو۵ا~
-ره

متسناوتىمنرتلاباپمدوباندىلابردابىرقتمدوبئمهکىىاجنارد.متسىرگنىم -ه
ردداب.دئگبلابارماتموئمتىالراوسهگنىااىومدرواىمردرپهگنىارگممورب ~ رىزردودنگىماراعدىاهمچرپ،دوبهدرگاپبىىانوغناهزوزوهدچپمفارطا ~~

مرنهمامىرادقمرابکىدنچرهودادىمرسهلانودىچپىماهروگئىرزىاهدبنگ
~تخىرىمماهدىئارترسربار(اتهوک ىاهنلادزازرلوىمرتابوهدئمادجاههچبرپهىقبزائمدوزحبصزورنا_ هه-

ىئوگوهداتىامدقدنچره~متئذکدنوئمىمهدربراگبمکىلىخهگناناوىص



<ى́~ذى́(م/٩٨

ناتسودو`نىرتربطقفهکىغقس،مدىسرفقسىورربهکنىااتمدادىمارف
_

ابو،مدوبرطخردنمناکمنىارد،دنوربهارناىورربدنتئادقحىئکىدزن ر~
وحاضتفاابدنباىردارمرکاهکمتنادىموهدپترتدنتمبلقعوضومنىاىرواداى
دوبکىدزنومدئمهچاپتسد٩منگچدىابدعب٩جارخا.دننکىممجارخاىدبعضو

~
عناممىلسلقع~مرىکرارقدوخدحرداتمنکرارفرتئىىاپتاقبطهبهرابودهک ه
گىئموهدئنماجنامهدماجنامتساوخىمهکارىلمعارىزدىدرکمرارف
~مدمآىمباحبهدروختکئ --

راکچىتسىابدعبدندرکىمجارخاندرکورباىبابارمرکابوخ ه--
ردرکىدهگدوبهتغکاحىرصمردپ،متئمادنىىاواموىلزنمهکنم٩مدرکىم

ه-
رکائامتمئچ~مدرکىمارمدوخىکدنزىتسىابىمنم_مرادنىىاجوالزنم ٠٠~
ملاىخومتئکهگاىتموپقىاقونارقىاق<لابندبوداتفاىلاحسوخهناخدورهبنم
:دئممهاوخنارقىاقکىنمهلب~درکمهاوخهکتساىراکئىاهلب~دئمتحار

-~
ها،مدىتخنارانگهراوىدوفقسهراتکهبدابزارتئىبندنامنمىاىارب

ىنافوطىاوهنىاردهگىترومردهتبلا،مرودبئىرتربدىدزاىتحلاح،هلب ~
نارابباىرادقمىلوداتفاروقوراقهبممکشودىزرلىممىاهاپ~دىاىبنورىب

-~
رببلنمودئمعمجگچوکىلادوکناىمردىبا،دومنلحارملىاسمزاىکى

ه-
.مدادنىکتارمىکنئتوهداهنلادوگ ___ ابارمنامئچ.هلب،مدرکهاکنقفاهبىئىوئتاب.دمادهاوخىکوارخا

~
زاهک:مدىدارکاخودرلورمتخودمثچرودقفاهبهرابودومدىلاممناتسدتئپ

ه
نىنچمهومدرگىئومارفارمىاهاپدردىتاظحلىاژپ.دماىمىراپفرط
ومدئهرىخاهتسدرودهبومداتىا~موثبهدىددرادناکماهکمدرکىئومارف
رتدىدئهطحلرهنافوط.دندئمدراواساهلهردهبراوسىاهدعهگمدرکهده́ائم

ه٥/ىنارفعزىادر
~-ده دابطسوتداىزتمرسبدىدرکىماىباهبمامسطسوتهگىکاخودرگودشىم ه

هىلعىظافحارمتصدهگمدرگىعمومدشهرىخرتئىب~دىدرگىموحموهدنگارپ _ .مهاوخىمهگارهحنامنىبلاحئىعردومهدرارقدروخىمممتچهبهگىداب _رمرم راوهناوىداهناىاهگربوهتئگمخدابدنترباربردناتخردىلابتمق ~
زاورىاههتخانتانهبدابابوهدتادجهخاشزااهگربزاىضعب،دندزىمرىرى __رم ،دوبنهنىاىفاموىماراهبرگىداهدژادبعمگىدزنهچاىردحطم~دندرگىم ~ه هگىناگدنرى.دندىطلغىمنالحاسبرودزاهگدوبهدثمىىاهجومىارادهگلب
دابهىلماردوخرسوهداتفاهاربىنمامفرطبهتسهادنتخانقىمارلافوط -
~دنتفرگىم

__ اهناناىمرددابودوبهدشهتثوناعداهناربهگىاهمچرپىصىلبلزا
~ گرزبىاهروىىتهناهدرددابىزابرتاربهگتسماخىمربىىابهادمدىلولىم

ىاهادم،اهىثزرلدنلبفقمئىاىوررد.دوبفقمىورربهدثهتسب ~~ ىحوهدىمرىثوگباهگنمربهسامدروخربىادمواهىثارخواهدروخرب ه
.دىدرگىم

هاىسودوجومهگمدرگهدهاتم.دقرادىدپمدىدردتشحوزاىاهناتن -د
وا،هدىچىپمرودهباردوخبوطرمىاهتسدوهدرکهلمحئمبرواىمرتوگنر
اىمدراوئمربىتابرضهگىلاحرد

~
متناوتىمن~تقادارمندرکهغخدصقدرو ه ووبزاهگدومنهطاحاارموبدبوهاىمىرباودوبهتفرکمغنارىزمنزبداد ~~--ه دوبىگىراتطقفومدىدىمنىىانئمورهنوگحىه.دوبهدثنوکرکدملاحنادنک هد اپئفعتمىزاگدننامىغنتلباقرىغىاوهو،هىرگىوبلاو ~ هلمحنمبدىلپىحور.مدىدىمارمناهانگىازسهرخلاب،مدوبهدىهرت

~-
منگىنگئلوناقدىابارحپرخا،متفگدوناب~درببدوخابارمتماوخىموهدرگ ~ ابومدومنتمواقمهبعورئومدئمىنابمعدعبو٩مراذگباپهمونممهقطنمهبو ~
همهوواابودومنمهاونتمواقمئم،درببارمدىابنناطىئمئىاهگمتغگدوخ .دندرکىمفلطااملىلادهبذبنردنبونلاد؟دنبونرب.ا



ىنارفعزىادرمو.

-----
ندروادراوهبعورئهناروکروکوىگچاپتمداب.بکنجمهاوخرکىدىاهنا

--
ابومدمادوخبدعبو،مدنکارنازاىىاههگتىبصعىقلخابومدومنىتابرض

~
وهنهکرداچگىزاىتمقدوبهداتفامىورهبهکهچناارىز،مدىدنخدنلبىادم

~~ا
لاحودوبتخادنامىوربوهدروالابارنادابهگدوبزبتسمقپزاهدىموپ

~~
.دندنبهدماردزاورپهباماهلزارفربناهدئمهدنکىاههکت

.دومندراوئمباردوخهبرضئىرخآوهدرگاردوخراگدابنافوطاما

مدرکىعم~دىنازغلفامحطمىورهبارمودومنهلمحئمبنانگهزوزىدابدنت

،مئکبلابارمدوخومنگظفحاردوخلداعتومزادناهجنپمناوتىمهکهچرهب ه
رپدنناممدوبهداتسىاناىورربهگىمابهبلىورزانمو،تئادنواهدىافىلو
بجعتزاهگرىپىامل~مداتفارىپىىاملرفاحىاهتسدنوردوئىىاپهبىهاک

--
رگفلامتحاوتفرکماهداتفانامسازادرگىمرگفهکارم،دوبهدنامزابىئناهد

:متههدروآدابهکدرکىم
اتعفدنافوط،دئمابىماساهلرداهنافوطواهدابدنتتداعهکىروطنامه

~
رىزردوتئکىئخبحرفىمىنهبلىدبتدىدئداب~دئمحطقدابدنتوذىباوخ

_
ىلابرد.دروانوربفقسىورىاهروپمنزاارىمىلمىادموهدىخرچاهنابىاس

هبدنتئادهگىتعرسرئاربودندوباههوگزارفربزاورپلاحرداهربازونهنامس
---

هدىدرگزاغانمدوجوردىنافوطىلو.دنتئکىممىقتىرتگچوگىاههکت
~-

لاح.صولورنهحبگىدنناممهناوماهداتفارىگهکمدىئىدناىممداهنرد.دوب
~ ،موشنارقىاقوهتفرهناخدورىورهبدىابنمودننکنورىبارمدىابامتحرگىد

تسدبرالهگاعقاو،دئمهتخاسمراگ،موشاهکاىناپوچمناوتبمهدىائ
~

سدقمىامل،نابرق٠٠.متفکدوبنازرلصرتزاهگىىادصابو.ماههادمدون
~

،هلباا.تفگوهدرگهطقارمملکواواا...لاحردنم،ىمدقمىاهرازملوئم

دنلبئىمزىورزااروتدابهگمدىدئم،ماهدرکهدفائمارزىچهمهئم.مرسپهلب

اا.دناهدادتگربناىادخارون،تساهدروآاجنىاهبوهدرگ

هامنارفعزىادر

-ه
هکدئهجوتمدعبودرکهاکنئمبمهواومدرکهاگنواهببجعتابنم رم_ ارمدعبودراذکبئىمزهبارمهکدوببجعتمنازاشىبوا،درادلغبردارمزونه -~__ ومتخادناىراپفرطبهنادزدىهاکن.دراذکدوبهداتسىاهکىلحمىووربهتها

.~نمو،دنداتىاىاجردامتح،مدىدىمناراهنآ.هن~مدىدنارناراوم ~ مدىنئىىادصدعبو،،:ىمدقمىاهرازملوئممرتحمىامل٠٠.متفگهرابود
دىمرپىمهک __~ ارواناىادخ؟دوبهدماردزاورپهبهوکزارفربهکىدىدارگرپنااىاد٠
،،!دابتملسىئحور،دندرب

~
ماننومىتهکمدىدارىاهداسورىپبهارهچىردهناتساردومتئگربنه -- ىناتسودام،دادىمماجنارکىدىدىىاهراکوهدوبدبعمرکنفرنومبت~تئماد ~ تخانسارمودىدرکتئردىئنامئچوداتفائمبىئمئچوالاح.مىدوبئىرىد ~~ هماداهدزتغکئودنلبىادمابو،،.دنکظفحاروتاملودىمدقمردام٠٠،تغکو

رىزهبفقسئىاىورزااروتىنافوطلبقزوردنچ؟ىدوبوتئىاىپاا.هکداد ~ هزجعمگىاعقاوئىا.هدراذکفقسئىاىورربهرابوداروتلاحوهدنکفا
ىامل،مدرکهکندزفرحهبعوسئ،._طقفنمىلوا٠~مدادباوجنمو،ا~تسا ~
~تغکوهدرکحطقارمنخمرپ

- ىرسهگمدمااجنىاهبنم،مىاهدىدارزىچهمهام،مبنادىمام!،هلب،هلب۵٠ ~
زاورپفقمىورزاوتهکمدرکهدهاشمناهکان،دوبهاربورزىچهمهومنزب

،،!نمىوربورفقستسرد،ىدرک ~__
هدنژتسوپنادندوبهدزکرکفاهناهکنىالثم،مدشئىکمغوتحاراننم هد داببدعبو~دننکبراذکب،دننکىمرکفىروطنىاهکمنکچبوخ:مدوبئمزبهراپو ودزهبئمابىناطىشىحورهکمدرکىمرکفو،مدوبهدىسرتردقچهکمدروا- ~-

نازاىاهگتچىهئکىلومدرکهاکنفارطاهبهاىتحااب.دوبهتخادرپدروخ
مدوبهدرگهراپتمواقمىاربنممىممتردهکارهچره.هن~مدىدنهدنژزبتسوپ



ىنارفعرىاوررمم

ذفک-
~مرىنارغعزىادر

-- .تغکودزداىرفهرابودنومتو.دىدرکدابىئوختمد
--- ومدرگهاکنمدوخبنمو:تماجنىاردمهکردم:نکهاگن:نگهاکن ه:

وهدئهدىچپمرودبدوبهدئمتئونهىعداناىورربهکىاهمچرپمدومنهدهائم
عوسئىفرحرپابرىپىامل.دئمابىماهمچرپنامهزاىکىزاىمىنمهمتئمرد
مدوبهتفرفقسىورهبمىامنهارىاملندىددمقهبهگنمو~دومننتفرنىىاپهب - دوبهتئمذکامزاهکىنافوط~مدرکهراظناهتمدرودهبوهتفرراوىدرانگهبهرابود ه- دوبهدرکدنلبکاخودرکزاىرباوهدماردىئخرچهباساهلهردحطسردلاح

~
ارپوهنودراىگنىممىامنهارىاملمهتلعئىمههبودشىمنهدىدىزىچو

هه تمموپگشنودبوهخائوکربوکاثاخوسخوکاخودرکطقفومدىدن
-

__~دوباجناردهدىموپوهنهکزب ىوراههرکنکىورزاوهدمالابهرابودىمدقمىاهرازملوئسرىپىامل
ه .تفکوتخادنارظنئىىاپهبفقس

وهدروالابانىاتئپزااروتدابمدرکهدهاثمهکمدوباجنىانم،هلب،هلب
_٠_ لداعتىدوبهداتفالابناهبهکوت~تخادنائمىاهتمدنورداهرتلابنازا

-
تسوپابارمىئکمئکواهگدئبوخ.متفرکاروتنموىدادتمدزااردوخ

_م
ومدوبلابناردتدمئىامامتردنمهگدنزبىمدحتناوتىمهنرلودىدنزب

.دادىممتمدراک
~~

رتئىىاپتاقبطردومىتفرنوردبردزاامودئدنلبىماهوکتفکىادموس
ه~

رضاحاملگىاببصارىدادعتودوبهدئدنلبىىاهوگتفکىادصورسزىن
وهتخادنالاتوپفقسىورهبوهدنکئىمزىورزاارمدابهکدنروخبمسقدندوب
هدهائمىلودئممهاوخهلوهدرکتباصاراوىدهبنمهکدندرکىمرکفلوااهنآ

هدنزارمهگتئادنراظتناسکچىه.مدئبماترپلاتوپفقسىورهبهکدندومن
ه-ه

ودرکودىدئدابناردهکدنىوکبدندوبنرضاحنابهارنىازامادکچىه.~
رغنکىوتساخربنامسآهبهکدوبهراپهراپىزبتسوپنىاوهدىدنارمکاخ

دابزاودوبئىمزىورهبوا.مدوخنامئچاب_مدىدمدوخئمىئا،ىثا۵۵
ه مدرکىمنرگفزگره،درگىمزاورپمسولابوا،فوپدعبوتسجىمىرود ~~~ ~تغکوهىتفرکاروافرحهلابندىرگىدسگدعبو،،~منىببارىزىحئىنچ

~ ومدىنشىىادصورمارىز،مدرکىمهاگننورىبهبهرجنپزائم:هلب،هلب۵۵ ٠- گاخودرگزارپممئچدعبوهدئمباترپئمفرطبهکمدىدارکرسپئىادعب
--- هماداوهتفرلارىکىئىالابندىرگىدو،ا.دنزبدکلمتروصبدوبگىدزنوا~دئم

ده
ىئکدودگىدزننم~دزىربنورىارمخمدوبگىدزن،دنارپدگلهکئمهب ه- متروصىورهبارمىادر،متسناوتنومرىکباروامدرکىعس،دمامفرطبواهگمدوب ~ مىادرهرخلابهگىماکنهومنىببمتسناوتنارىىچتلعئىمههبىتدمات،دىئگ -

زونههگمنبىملاحىلوهدىسرىئلجاهکمدرکرگفها،دوبهتفروامدزرانگار
.تماماب

_رم دننامنانارظنردارىزدندرکتسدبتسدارم:اوگتمارنابهارئىاىتدم
اهاملودندىئکتمدنمبکربتىاربنابهار~هدربهزىاجهگمدوبىاهمسجم

~ه حىضوتئمهگتئماذگنىگچىهناىمقىاردىلودنتثاذگمرسىورهبتسد ن~ازاهگدوبگىدزنهگلبماهدئباترپفقمىورهبهگمدوبنئمئىاهگمهد
ه~~ فقسارمم٠اتغگرگىدىىادمدعبواارهدئمهزجعما٠،تغگىگو~متغىبلاب

،،~دىئاببظاومدىآىم

گىدزننمبواودومنزابهارئىرزىى!درابىدرمىاربمارتحاابتىعمج ~
~دىسرپودىدرک

~ هبوردعبو،،_دىاهدئمحمجاجنىاردىگمههکهدئمروطچ٩هدئمهچ٠۵ رم_
،،~دىهدبحىضوتمىارب٠۵تغکودومناجناىاملئىرتئس

دئىمرتئىبهظحلرههکىتىعمجگمگابوداىزراىبلىصفتولوطاب



ىنارفمزىادرم~م

غوردهمهنآتلاجخزانمژدئمهدادحىفوتفقساسىاربعوفوم
متثادوزرا~ ~~

زاو،هدوبهنممرکارىزمتغىبهناخزپسانوردو...هعلببارموهدئمزابئىمزهک
-~

ه~مدوبهدروخنىزىچماکتهنااتلبقبش
تىا~ارموتفرکارمتسدرىپىامل،،:اىبنمابا٠~دادروتسدفقسارس

هه
هدىدنلبقهکىگرزبقاطاهب.متئاددردو،هدىسرت،هنسرک،هتخارىزدرک

---
هتغگواهبهکهچناهبحجارتوکسردوهتسئنفقسارس~مىدراذکاپمدوب

-
.تغکاملهبدعبودرکرکفدندوب

ه
،،.زادنىنملقزاارىزىچووکبمىاربارزبچهمه۶ا

صدقمروبقىوراتنىمزىورزانمزاورپعوفوملىمفتولوطابمهزابو
~

داتفاروقوراقهبنممکئحقومئىمهردانمض.دئهدادحىضوتوهدىدرکحرطم -
ىرىگولجدوخهدنخزاهکبلاحردفقمارص~درادجابتحااذقهبهکدومنراهظاو

ربزاورپهکتسئادراهظاودهدباذغنمبوهدربارمهکدادروتسداملهبدرکىم
~

بىطهبارمىتىابىماذغندروخزادعبوهدرکهنسرکارملاتوپفقسىور
~
دىابنکىلودنکهنىاعمىلامتحاىاهمخزىاربارماتدنرببنىچاملمرحمىهاىک

~٠~ه~دنهدباذغنمبلوا
تىکدنزهگاعقاو~تفکدوبمتسودهکىزپشاو:دوبهزمشوخىلىخااذغ

~~ه
زاهکدنىوگىمنمبلاحوىتفاىمهوکىلابنازالوا،درادىداىزنىىاپولاب

~
هکنىالئم،درادقىىاپولابىلىختىکدنزهلب،هدرکباترپلابهباروتدابئىىاپ

نانکهدنخدوبهدزهکىىاهفرحرطاخبدعبوتهشراىتسدبظاومئمىرها

نمباهرابودوبنابرهموخشهئىمهواارىزدماىنمدبئم.تفرىئراکلابندب
~~

لوا.تغکدمائوخنمبزىنىرکىدتسود.دوبهدرکىکچوکىاهکمک

نىىاپهبمدئربجمنمودرکروخروخهبعورسمهدعبودىبوکمىاپهبىاهلک
--~
مهنمودنگارهجوتىمکىاعدااتدوبهدماهکدوباههبرکزاىکى.منگهاکن

~ ،مدىنئمرتدنلبورتدنتارىثروخروخومدىئکىثتارقفنوتسدادتماردارمناتئکنا

لو/ىنارفکزىادر

~
دننامهکدىدرکثعابدئدنلبوجىاههسىگفرطزاهکىزىرراىسبىادمىلو

_
~دىاردزاورپهبادصفرطبتوکسلامکردىباهئ --~

ىهورکزاىرثاچىهومدرکهاکناساهلهبلابنازاومتفرهرجنپفرطب ~-
تگرحاهناشىپائىپردمىامنهاروداتسا.پودنودراىگنىماملهکراوس

--
مدوبرگفئىاردو٩هدرکرىکنافوطرداىاهکمدىئىدنادوخابو.مدىدندرکىم -ه هگىناکزاىگىىادمومتئکرب.~..ادرفدىائم~تثکربدهاوخىکواهگ

~ه _نىچرپردبئساهلباا.تفکىمهکمدىنئماردننکىمقارطاهناخزپشافارطا
-
~مدىسرپنمو.دننکىمتکرحادرفودننامىمحرسلک ~-- گنىماملهبعجار،دىنکىمتبحصئمىامنهارداتساهبعجاراىا،ها٠٠
ا٠.پودنودراى

-- زاىپوا،~گناسبولمىنکلمحتمهرکىدزورکىاروتدىابهکنىالئم~هلپ۵۵
ه~

رتهب،تسوترظتنمنىچاملمرتحمهدننکنامردهکىدروامداى٠ا~تغکىئکم
اا~ىنکهلجعتسا

دحزاىئىاىندنىالىامهکمدوبرکفنىاردارىزمدئتحارانىمکنم
~- رداربثکىاساهلهبتئکربهارردمىامنهاروداتمادىابارچرخا~تسا

--- هگمدرکىمرکفنمىکدنززاهرودنارد.دنامبخرسلگنىچرپىسامل
هکممهغبمتناوتىمنو،تسامهمدسئىمطوبرمنمبهگهچنآوئمطقف

-- هچاتدهدىمماجنانارکىدىاربپودنودراىگنىماملهگارىمهمىاهراگ ه~~٠
متفرناهدننکنامردوهاکنامردفرطبنىکمغىتلاحاب.دشابىممهمدح ~ه ارمتمداروفوا،درکهدهاثمارمهگدوبهاکنامردزاتدمانورىلاحردئىچامل
دهه
.دىمرپودربهاکنامردنوردبوتفرگ

ه~
دوجوبىاهعقاوىىاىملاتوپهبتقوره.ىاهدرکراکهچرکىدلاحاا

))>لدد´ى
_ه

عجار:::ىنىعنادهائهکارهچناوهداتىاوالباقمردئىکمغىتلاحابنم



٦ ىم~رلکزىالر/١
ههلمىنارفعزىادر

لبقىتعامدىدشنافوطرددابطسوتلاتوپنىرزفقسىورهبنمباترپهب
هه ارىزمدوبئىرزفقمىورنمهگمتغکنواهب~مدرکوکزابدندوبهتشادراهظا

ه~
.تفکنىچاملو.دنکنورىارمودنکىئرازگنىرتربهبهکمدىمرتىم

هنىاعمىلامتحاتامدمىاوباروتدىابئم،نکبارتىادر،بوخىلىخاا
~

<،~مىامنهىهتىشرازکدعبومنک

هکدرکهدهائمنىچاملومتخادناىتکمىنىورهبوهدنکارمىادر
~ زاىلودنئابىمملاسىکمهدوبهدىدهمدمهکمىاهاپزارىغهبمىاهناوختسا
- هزوکگىودشهدزتغکئتسادرزهبلىامودوبکىاههکلزارپمندبهکنىا

ه
.تغکودادئمبوتسئادربىاهسغقوورزانىمرچ

مدرگوبارنغورنآهکنموا،~لامبهدئمدوبکطاقنىورربارنى١٠٠ ~ رهب٠٠.دادهمادائىچاملو،تسادنکىاهوبنىرتىوقىارادهگمدومنهدهاشم ه
ئمو،ا.لامنتدوختدبهباجنىاارناو،هدروخهىرفهکتساوتئتلاح
-~.مدىسرپ

ردپودنودراىگنىماملهگتساتسرداىا،مرتحمهدننگنامرد
~

~دادباوجواو_دنتهخرملگنىچرپىسامل
هه

رصعادرفاتو،دزادرپباجناسىثزفقسانامردهبهکهتفراجناوا،هلب٠،
~~

ىنحلابواا.مىنگلمحتواندمااتاروتمىروبجمامئىاربانب~تشکدهاوخنرب
ه~ه

ضىفتسمامىدنهمرتحمملعمظموزاىناوتىمعقومناات٠۵~تغکزىماازهتسا

دىآىمنىئسئوخامنامهمىدنهملعمزازىنواهکمدىمهفوانحلزانمواا~،ىوش
---~

ىتسىابىمنموودوبهدمالابباتقا.مىتشادنوکتفکىاربىتقوبوخىلو

.متفرىمسردنلاسهبىدنهملعمىنارنخمىارب ---
مندبىورهبارىهاىکىوبدبدامپوهدشتخلومتفرهاکباوخهب«وا ه

هبوهدىشوپارنامدرککاپمىادرنامادابارمىاهتسدهکنىازاسپومدىلام
ملعممارعتتهالحمزارودمتسناوتىمهگ~اجاتنلاسرد،متفرىنارنخسئلاس

-~متسثنىدنه
ىاهرسپوطسوتموگحپوگىاههچبرمپ~دندشدراوىنرگىدىاههچبرسپ ه~ ودىدرکىمارجاىدنهتجربملعمگىطسوتاهىنارنخمنىا١رىز،گرزب -~- لازاومىونئبزىنرگىدىگنهرفوهقرفنابززاارمسىىادوباتدندوبلىام

.مىوئمضىفتم

هگنانآودندرگندىشگوبهبعورشاههچب،دنتئنهمهگنىازاىپ
~

دشدراوامنارنخسملعمهکىماگنه.دندثرودئمزادندوبهتثنئمبرتکىدزن
~دشىمنهدىدىگنمىتوفهدزاودهلمافاتوهتئنراوىدرانگاهنتوهکىئم ´~

وبهبعوشودىدرگدراودوخئىمرچىابىزفىلابهارمهىدنهملعم ~ ودروخىمناگتواىنىبىاههرپ،درگىمهاکنفارطاهبدىدرتابودومفذدىثگ
درکهدهائمىنارنخسنوبىرتوئلاسردئىهارمىنرد،دئمىمهدىنئمواندىشگوب _ دنحپىمدقزاىپئگىلودمائمفرطبوا~ماهتسئنراوىدرانگرداهنتئمهگ ~~ ىامرگرددوبهداداجدوخردارىداىزهدعارىزدوبمرگقاطا،درکىنىشنبقع
رمگهبتسدوهداتىانلاسطسوردىدنهتجربملعم~دچپىمرتشىبوبئلاس -- .تفگدرکىمهگنارمتىابممابهگىلاحردوهدز

~ ابوت.مرسپىشابتروئگمامتزامهلامئىرتکرزبوتمنگىمرگف٠۶ ~~ زاارزىچهمهئم،ىاهدرگلوگرگدارامهمهدىاقعرفقمىورهبتزاورپ ~ ىاهتقوردهکنىالئم.ىرذکىمىاهلمافزاهکمدرگهدهاثمومدىدمقاطاهرجنپ ~~ واا::ىهدىمدنکىوبوتهچب،مهلاحو،دنهدىمشزوماوتهبئىطاىشىراکىب
.مدادباوجنمهنم

ه ،منگبدنکىوبئىادرومردىراگمناوتىمننما،~ىدنهمرتحمداتماا(
دعبو.هدومنزىوجتمىاربارنآوهدادئمباردامپ٠ئىامرتحمهدننگنامردارىز ~
رجزرتثىبهمهزائمارىزدشابىمرتدبىلىخنمىارباا.هگمتغگوهدرگتارم
ا).مشگىم



ىنارفعزىارررمم

~
وتئکربتىنابصمابودزنمهىدنخبلنىرتکچوکىتحىدنهملعم

~
~تغکو،تفردوخنوبىرتفرطب

هچرههکدئممهاوخلاحسئوخنمارىز،مىهدبهمادادوخىمردهبدىابام۶٠ -
تساکنهرفابوندمتمهکناتسودنهئبمزرسهبوهدرککرتاراهامئرتدوز

~
امهمههبکشابدعبوهدرکىىروتصاراردوخىاهذغاکهرابودوا،،.مدرکرب

-ه
.درکعورمدعبو،هناىمىرادهجوتواىاهفرحهباىاهکدنىباتدرکهاکن

-ه-ه
هراوالامىئشوا.دوبهدرگرکفىلىخاماتوکدوخراذکوتسثکرد٠د

وزىچاهنتتقىقحودوبتقىقحىوجتجردواارتدمنىامامتابىرقتودوبهدئ
--ه

وىکراواردوا~دوبىکدنزدوجوتلعلابندبوا،درکىمبلطواهکدوب
هه

ىکنمرک،هدرکعنمنتسادزااردوخوا،دربىراىبىاهجنردوخىوجتسج
-

::٩متسهنىکمغنمارچهکدوبنىاشىاهلاسنىلوازاوهدىئک
هه
تعىبطتادوجومهکتفاىتسدلاوسنى1باوجهبىماکنهاماتوک

اتدندشحمجواسىورهباهنوزلحودندشتکاسدنکرکفرتهبواهکنىارطاخب
--

تقىقحنىاهبوا~دناسرنىبىساواهبباتفاودننکگنخاروادوخدرسندباب
،دناوخىلصاتقىقحراهچاراهنآودراددوجومهمتقىقحراهچهکتفاىتسد

ه
.هتغکادوبو.دئمابىمنبمزهرکىوزربنانادوجونوناقتقىقحراهچنىاو

ىاربجنرودثکىمدردنامىازردهکردامىاربجنر،،~تساجنردلوت٠٠
ه

اىندبىصخئمهکتممادردلمحتابطقفو،دىااىندباتدثکىمدردهکدازون

.دوئىمجنرودردثمابدلوتو،دىاىم
ىاهلولمدوم.ىمرتنمىناناهکجىردتب،،~تماندىئکجنرزىنىرپدا

---~
رکىد،اضعا،دىاىمدوجوبىرپانئاىحرطابودندرکىمنىزاسزابىئندب
ىسکو،دمئکىمجنرصخئو،دنهدماجنااردوخفىاظودنناوتىمنتسمرد

--
ىکىهکىماکنه،<.تنماندربجنرمهىرامىب~دببجنرهکنىارکمدوشىمنرىپ
جنر~~دماجناتسمردىرامىبتلعهباردوخفىاظودناوتن،اضعازا

ه٥مىنارفعزىادر

هبندبهکدوئمىمثعابرامىبوضعارىز،دراددوجودردودئکىمرجزوهدرب ~
هککرم~تساجنرودردلمامزىنىرامىبئىاربانبو،دهدردقتدىدىتىعضو

_
ثعابهگهچنانکىلوندرملمعدوخهن،تساجنر~ابتمساىرامىىناىاپ

--
~دناممىهاوخىىگمغاممهزاىئىاربانب~دشابىمجترودرد~ابدوشىمکرم

__~
وهتئادنتمودهکنانالباقمرد.مبربىمجنردىاىمنامدبهکهچنازاام

ازا
~
ىنتبنئىمههبو.مىتهراجزناوتىابمعتلاحردهئىمهمىرجزنمنان --- زارکاو.دئممىهاوخنىکمغمىوئادجهکبىترومردمىرادتسودهگنانازا

جنرودردراچدمىنکىمتاقلمواابهراىودىکهکمىنادنومىوسادجىزىزع
ومىدىموتمهتلعئىمههبومىثکىمجنرىدىمونزانىنچمهام،مىوشىم

~
--~ئىکمغ وددرکىمجنربجوممىهاوحتىمامهکهچناندروا،تسدبوقتساوخ۵۵

~~ ومىهاوخبامهاکرهو،ددرکىمرجزوىتىاضرانثعاب،ىلاحشوخنتفرئىبزا
~

،،.مىومئىمئىکمغوهدربجنرمىرواىتسدب -:- نوصمندربجنرزاامکرمزاسپارىزدثمىهاوختحارامکرمرد
-~

ارامهگتساندىزرورارصاىکدنزهبوتدادهماداىگدنقهبىپ،مىتسه
~

~دنکىمنىکمغ
ه~ه

امهتفاىتلربىاماتوگ،ادوب٠د،تفگوتخادناامهبىهاکنىدنهملعم
هه

درىذبار٠قىاقحدناوتنىکرکاهکدىمهفاماتوک~دوبنىبتقىقحىلودوىننىبدب
ه

دوجوجنرارچدمهغبدناوتنصخئمهگىماگنهات~دوشزورىپحترربدناوتىمن
،،~دباىقىفوتهناىمىئوررددناوتىمندراد

ىلو،درگىمهىکتداىزندربجنرهبعجارشزومآهکمدرکىمرکفنم ---
رظنرداىباا.دوبهتغکهچنمبپودنودراىگنىماملمىامنهارهگمدرواداىى

-ه-ه-هه
رواجنرزىچهمههکدوبهتغکنوا.گناسبولدوبهتفکهچاعقاواماتوکهکمىرىکب

--~
صدقم~اتکاىگرزبناداتماهکهچناتمىنمهم~تسانىرفادردوهدوب



.ىنارفعزىاررمم.

-ههه
اعقاوواهچنا،تسارواجنرزبچهمههکدوبهتغکنزگرهوا،دنىوکىم)اهىىادوب(

-ه
ردىاهعقاورهىنعى.تهزىچهمهردندوبرواجنرناکماهکتمائىاهتغک

~~ه~
.ددرگىکنهامهمدعوىتحارانبجومودشابرواجنردناوتىماهناناىکدنز

----- روادرددىابهکهتفکنزگرهوا.دشابروادرددىابهکنىاهندناوتىمهگهتفکوا
~دئاب

.---
دوجودناهتفککرزبنادرمهگهچناردتسردگردم́دعواهرىبعت،وس
--

ىکىزىفدردوجنرامهکهچنازارتئىبدردوجنرهکتسثادهدىقعاماتوک:دراد
طلغلممتلعهبىحوردردوجنرهکهدرکدىکاتهئىمهوهدوبمىنادىم

~ ومنوىکىزىفدردزاارىرتمئىبىگنهامهانورتئىبجنرفطاوموتاسامحا
.دنىرفاىمهودنا

---ه
ىکدنزهگتسمائىاتلعهبمنىکمغئمرکاهگدوبروابئىارباماتوگ -ه- رگاومنگىمنىکدنزتعىبطابگنهامههکتسانىاتلعهب،مرادنىدائ
---

ماهدىدنىئزومازونههگتسمائىاىاربمنکىمنىگدنزتعىبطابگنهامه -
واهىتحارانوتاناکماواهدوبمکهمهاب،مرىذپبتههگىروطنااراىندهک

--
ببموللمهگمنکىگدنزدائمناوتىمىماگنهطقفئم.ىئىاهجنر
.مىوجىرودللعنازاومباىارممنوىدونئخان -

ناثلامىظعداتساهگمدرگىمرگفدامپدنکىوبواهزىچئىاهبعجارنم
ه تقىقحلصاراهچئىلوائىا٠۵~تفکوهتفوگنوبىرتربتسدهرابودىدنه

اا.دثابىم
~ هکنىاتلعهبجاىتحالاحردارواهگدوخقباسناتمودىارباماتوگ1ا هه

اهنانونگاىلو،درگظعودندوبهدرکگرتدوبنبلاجناناىاربىثىاهفرح
~-~

ىىردتامئبارعوضومودطقفئم٠٠~تفکناناهبو،دندوبهدئاماتوگنادىرم ~-ه
لمائىالاح.نازاندئدازاوندىئکجنرزاتساترابعناو.منگىم

هه
نازاتىچهمههگتسائتساوخىاربىکنئت~دمرىمجنر،ادبمهبهگتقىقح

لامىنارفعزىادر

~
عانقالاندبودوبىمجىاهىئوخهارمهتماوخىاربىکتئت:دوئىمعورئم
ئتفاىىرتربىاربئتماوخاىوىحتاذلىاربئتساوختروصبو~تساندئم
،،.دئمابىماىدلامرداىوىدامىاهخرشپو -~ مىاهدادماجناطلغهکارهچنازاامهدمئمهدادىئزوماامهبهگىروطنامه ه
مهاهردقنااىنددوخ،تساىندهىقبهبتبنطلغراتفرهجىتننىا،مىئگىمجنر ~
ئىنچمهو،دنناسرىمرظنبدبارناهکدنتهىنامدرمىلو،تمسىنىدبىاج
ىسگره~دنناىامنىمىدبىاجاراىندهگتمامىاهبىعوامراتفروىثور ذنلانادوئىم~ابهگدشابىمىتاوهشىارادودرادىىاهتماوخاىواهوزرا_ --- اراهراگلادوبنتماوهئواهوزراواهتساوخلاهکتروصردهگدنگبىىاهراگ
.دادىمنماجنا

-- دازادهاوخىمهگوا،هگتسائىاهدادادوبهگىىاهمردئىرتکرزبزا٠۵ ~
ئىاربانب~دئابدائمدناوتىمندهاوخىمصخئگىهگىماگنهو،،دئمابىمن ~~ ئتىزدائمتهجردىکرزبمدقدرببئىبزادوخردارئنماوخدناوتبىصخئرکا
.تساتئادرب

~ وا~دنگادىپارىداثمدونخىاربدىابىگرهتشادهدىقعاماتوگهد ~
ئتىزدائمىعونئىاو،تسانگمممهتىافرنودبئتىزدائمهگتفگىم
دنلضوعاردوختىعضوامىاددهاوخىمصخئمهکىنتسىزدائ،تماىتقوم

_ ىعقاوئتىزدائىلوردوشانئماهزاتىاهطحمابوهدرگتاقلمهزاتمدرمابو _~د_ اهىتىاضرانزاو~هدوبحناقناهبوىضارىگدنززااعقاوصخشهگتمانا _-_د گرددىشابىمئتىزداثلابندبهگىماکنه۵۵.دبوکىماماتوگ.دشابدازا ~ه لاوىاهشزراو،دندرگىمتىوقتوهدمادوجوببسانمانىاهشزراهگماهدرگ
،،~ذرگلابندىتسىابنارئتىزوىدامئمعونئىا،دنورىمئىبزا

ىدعبىاىندردهگىتاذل،مىشابىنامسجتاذللابندىتسىابنئىاربانب
نتساوخارىزمىنلدودحمارئتساوخهکمىنگىعمىتسىابو،دنرادنىشزرا



ىنارفعزىادرماهم

اعقاومىنىبدىابنآىاجبو،دوتمىمرتىوقوهدتهىذغترتتىبئتماوخابهتىمه
--

دوختساوختعىبطهبىتىابو_تفاىمىهاوخارناهنوگچو،مىتههچلابند
~~

ئىبزالابندب،تماوخناتلمنتخانتابومىباىبارناتلعومىنکفاىبرظن

-اا~مىشابتلمناندرب
وا~دئىممرگدوخىىرتدرومعوضومهبتبنتسثادامىدنمملعم

~
.تفکمهتلعئىمههبودوببماذعردمدوبهدىلامهگىدامپىوبزامهىمک

هگاراهامقزغممتسىنلىامارىزمهدىمتحارتماوهدرکحطقارىمردلعف٠٠
~

،،.منکهتسختسىىدنهنادرگائمزفمدنامماهدىمهف
ادصهبارفىکلفقودادىاجدوخفىکنوردوهنئادربارىئىاهذغاکوا

----
~تسئادهگناردوخسغنتئمذگىمئملباقمزاهکىماکنهوتبودروارد

-ا
سپس.دىدرگوحمملعمىاپىادماتدندنامتکاسمناسلکمهىاهقىقددنچ

---~
رطاخبدىائ:ىهدىمدنگىوباعقاووتگناسبول٠ا~تفگوهدرکورئمبىرى

_~
زاورىاهنامسائىىاپولابهبناناابو،ىاهدئئىطاىتمنىئنمههگتسانىا

~~
فرطباهناابمدرگىمزاورپئىطاىئابرگا٠٠~مدادباوجمهنمو.ا~ىنکىم
و،متفرىمنىمز۵وردبسکعبهکلبمتفرىمن)تساناىادخناکمهگ(اهنامسا~

~
وهتماخرباجزاىگمه.ا.ماهدرکزاورپلابهبئمدننادىمهمههگىروطنامه

هه
ردو،مدنکفارظننورىبهبهنانگمغنازاوهتفرهرجنپفرطبئمومىدتمقرغتم

~
ردو.درگىمهچخسلکئىچرپىرساملردمىامنهارداتساهکمدوبرکفئىا

--
هگارىسک،منارذگبىدنهملعمنىاابدىابهنوگچارمتاقواهگمدوبرکفنىا

ه٠
بوخىىادوبگىاودوخهگوارگامدرگىمرکفدوخاب.مدوبرفنتموازااعقاو

ىرتئىمارتحانانا~اسانئواههچبرپتاسامحاىاربىتسىابىمتسنادىم
~

ودىدرگئلاسدراوهلجمابىناوجىاملهگمدوبهداتىااجنامه.دوشلىاق
~تغک~

- وداتىااجرددعبو،ا.دىددهاوخاروتئىرترب،اىبىتابدوزگنابولا1

٦۴/ىنارغعزىادر

حىفوتواىاربلىصفتابزىاربانب،،)ىاهدرکراکهچوووفگنابل>٠متغگ ىئابدوزتفگواو،مدروآتسدبارىهابکدامپنآهنوگچوهدئهچهکمداد
اتدىادزباردنگىوبنآهگدنگىراکمرتحمهدننکناهرداتاىبهاگنامردهب
~اىبىئابدوز.ىوربئىرتربدزنىناوتب



~
اب،مىتفرهدننگنامردتاقلمىاربوهاگنامردفرطبتمرسابومهاب

لابنداروامملاممانىاهاپابمهنموتفرىمهلجمابناوجىامل،لماگهن٩مه هه
دوخلابندهبارمودوبهتفرکاومىادرىولجوهتخادناگنچواارىزمدومنىم --
لوا(ههکمدرگىمدنلورندوخابدادىمهزاجامغنهگاجنااتنمودىثگىم

~ ،دنىوگىمروزئمهبهمههگمهلاح،مدئباترپفقسىورهبئىمززاهگ
ئىارد~هدرگباترپفقسىورهبارمدابهگدئمىممروابتسثادىئاوىىئماوى ~
٩دنادىماىو،دىوگىمهچئىرتربهگمدوبرگف

~ ىدصتم_مىدثدراوهاگنامردرتفدهبوهدروخزىلىمگنلادردىچپرممرد ~ زابىئناهدوهدرگدنلبرسوانمندىدابودوباپماتندروخلوغئمهاگنامرد ه .تغگودنامدمجنهاپماتهسالوناهدئىىثتسدودنام
ه نهوئهابناوجىاملو۵،٩ىاهدرگراگحپرگىدلاح٩وت٩وتمزاب۵۵

~هک~دادحىفوتىئىاربارمحضودنتتحصودىدش
~ ىناوتىمراگچ~لاح،دئمابىمگناسبولابتاقلمهبلىامئىرترب۵۵



ه٠ه وتفررکىدقاطاهبسپسوااا.ىىاىبنمغاستسامزلاعقاوهکىماکنهرد
_~

ئىرتربتمدخهکىنامزاتىئوپبارئىا٠٠.تغکودروامىاربزىمتىىادر
ودئىمرومروممندبمامتهگىلاحردنمو،،~ىئابنگسرتمگىدننامىسرىم
هچرهارمزبادرنانئخسنجومدىئموپاردىدجىادرنادوبهداتفاىثراخهب

~
ىلمعلاسکعچىههاکنامردىدصتموناوجىاملىلو،درکىمتحارانرتئىب ~ هبدوخلابندبهرابودارموىئابدوزىئابدوزتفکناوجىامل~دندادىمننائن
وقاطافکىورهبسىخىاهرثاماهنهربىاپهکىلاحرد،دبئکاهنلادناىم

-- جاىتحالدنمگىهبوادىنکنربما٠~تغکهاکنامردىدصتمودنداهنىماهنلاد -~ هکمدرکراهظائمودوبکرزبدحزاىئىبهکدروامىاربىلدنمواا~دراد
~~ گىطقفاا.تغکرغرغابهاکنامردىدمتمومهاوخىمارمدوخىاهلدنص

گىهرخلابمدرکضوعلدنصدنچهکنىازاسپو،،.ىتهرسدردرابهلوک
ه

.تفکودرکادپمىاربدروخبدردبرتئىهکتفج
ه-- ىاذغهبدعبو،،~ىئابگرملاحردکنىارکم،ىنىاىناجنىارگىدا٠

.دربهلمحدوخهدروخمى
~ ارمندرگرىدهنوگچلاحدا،هکدرکىمدنلورغنانکنهونهناوجىامل

اهنلادردارمهکروطنامهومتشادئمارىئباوجهگنىالثماا~مهدبحىضوت
--

رىد~اارچاا.تفگواهبهگمىدروخربىرگىدىاملهبدبثکىمدوخلابندب
ه

مهواودراذگىمنرظتنمارنائىاىسکو.دشابىمرظتنمئىرترب)دىاهدرگ
.~.مىتئادنحىفوتىاربمهىتقولاحرههبو،،.دنامبرظتنمهکدرادنتمود ~~ هبهرخلابومىتئذکرکىدىاهقبطهبىاهقبطزاوددعتمىاهنلادزا

~-- ودنا.دندرکىمتبظاومنازالگىهىوقنابهگنودهکمىدىمرىاهزاورد
~-

ىلدنزلحمدراوامودندادهارامهبوهتخانئارمهارمهناوجىاملودنابهکن ~ه~ .تفگوداتىادوبهدماملابندهبهکىناوجىاملناهکان.مىدئاملىىلاد
هدرکبترمىمگارمسابلو،ا~منکبترماروتدىاب،روخنناگوتىط(ا

زىمىورهباردوخىاىماستهماکوهدىئکىهآهاگتامردىدصتو،،:ىهدماجما
--
.هگدادهماداناوجىاملودرگگاپىئىادرىورهبارىئناتتکناودراذک

~ دىددهاوحارواطقفهننىرترب،مرببنىرتربندىدهبعفونىااباروانمرکادد
-

مىناوتىمهچ٠ا~تفگىتحارانابدعبو~درگدهاوخمامئتماممارواىوبهکلب
--

ىلودرکىاهدنخلواهاگنامردىدمتم_دوربنىبزادنگىوبنىاهکمىنکب
-ه

.تقگوهدرکروجوحمجاردوئداتفانىرتربرکفهبهکىماکنه
ه~

واهکمنکىئىامزاارىدامپمتساوخىم،مراذکبىئربرسمتماوخطقفدا
ه-ه---
،دننازىرکناىوبزااهکسودرادىمهکنروداراهگسهکتساودامىنىا،دما

---
ورکفراذکب~وخ.تسهمهاهىکدروخهبرفواهىگئوکىارببوخىلو

~~_منک
کمدفدامپرکفهمىتحارانابوهتخادنامهبىهاکننموناوجىامل

~
ىاقا_هچلاحىلو،تشادىمهکنرودنمهزاارهمعدامپىوبلاحرهب.مىدوب

~~~
هنوکچلاح~هدئمهرخمىئدوخلاح،دنگهرحمارهدماهاکتامردىدمتم

)دربىنببزادنگمامئتماارنآاملىىلادهکنىاقالبقاروىنىاتناوتىم
--

اا.مدرکادپاا~تقگودزىنکشبودئمدنلبدوخىاىقاهاگنامردىدصتمدرمرىپ
ه

رواجمقاطاهبواوهدنکارمىادرهرابودنمو،،~نکبارتىادر،ا.هکتفگدعبو
-

،دىدرکدراووبىئوخىداومزارپنىمرىلطسگىابدعبهقىقددنچرتفر
~~

مىورهبارلطموهدربقاطاباهارفرطبارمهاکناهردهدننگنامردنىچامل
~درکىلاخ

مدرکىمرکفهگدوبهدنزومىمکوضباقىداومدوىهتخىرمربواهحنآ

هکتنىچاهل،مدرکندىرپنىىاىولاپهىعورئمنمودنکدهاوخارمتموپ
هه

ىمکوگنرىلکمتدبهقىقددنچزاىىودادىثلامارمندبوتستادربىاهچراپ
~~

~تفکنىحاملو~تفرقىبزانادبىوبىلودئرومروم
ه

رکمهکدوئم~ابتندىئکدردئىادىائ،ىاهدشنمتمحز~ابوتهد



لهمىنارفعزىادرىنارفعزىادرمامم

ه
درکزادتارببوخارمهکنىازاىپودىادرکربارم~ودومنمظنماراهنىچو

-
هکىتهىرمپوت~تغکدعبو،مئابنبترمرتمکراکهزاتهبلطکىزاهگ

-
اتنکىعسىنىئنبهکدادروتسدوتهبقىرتربرکانىاوبانبوهدىدهمدصتىاهاپ
وهدىدهمدصتىاهاپهکدنادىممهواارىزىنىثنبتسمردىناوتىمهکاجنا~

---
مىاربهگىتدموهتفررکىدناوجىاملهکمدىدرکهجوتم،،.درکربلاح

~~~
دىابنمارچرخا٠٠متفکىمدوخابو،تفرکدردمىاهاپومداتىادوبىنلوط

_موئببهارکى
وهدرکىمىظعتناوجواملودمآنوردهبرىپىاملگىودئزابىرد

~
نمهبىهاگندوبواهىاپدنلبودنمىراماقمگىهکرىپىامل~تفرنورىب
.دىمرپدومنزادناروارمهکنىازاىپوهتخادنا

-
~.مدادباوجنمو،ا_ىوربهارگمکنودبىناوتىماىادد
~تغکرپىاملو،،.ىتخسىمکابىلوموربهارمرداقسدقمداتسا٠٠

،،.اىملابندهبىپ٠٠ ~-ه-
دراووتئدکمهقاطانازاوتفررواحمقاطاهبوتئکرىتهاوا

وظتنمنورىبردهگدومنهرائانمهبرپىاملومىدىسرىقاطاهبوهدىدرگىتلاد

مارتحاابهکمدىنئمارواىادصردندرگزابزاىپوهدرکبابلاقدوا~منامب
ه---

ىدصتم.دورىمتهارتسردوا،گنابولرپنا~ىمدقمماقم.دىوکىممامت
ه~ نم~دناهدئناوادملماکمهىثىاهاپوهدشهتفوگىروطدىوادىوکىمهاکنامرد ~ه

.تفکودمانورىبرپىاملهظحلدچزاىپنگىلومدىنثنارواباوج
-

وتهبهکىماکنهوئکمىظعترابهسىاهداتسىاهکىلاحردووربنوردهى٠ا
-

_ىروخنىردنکسهکشاببظاوموورىهارتها.وشهکىدزتواهبدادروتسد

~~،،.وربلاح
نىا.صدقمماقماد.تغکودومنتىادهقاطانوردهبوهتفرکارمتمدوا

ه
)،.تساکناسبولسپ

هدزناجىهىمرتوتاساحازاهکئم،دوسجراخرىپىاملهگنىازالبق
مبومگحمىىادصاباملىىلادهکمدىنثومدومنمىظعترابهساروفمدوبهدش .تغگ~

~-
ناودوبمرکواىادص،،.ئىشنباجنىاووشگىدزن،مرسپوئمگىدزن۵٠

--ه واگنرىنارفعزىادرومدرگدنلبرس.مدوبهدىنئلبقمهرگىدرابگىارادص ~~~
نىرزگنرهبودىباتىمنوردهبهرجنپزاهکباتفارونزاىاهغىتردار رم_ قلعتمونابرهمومگحمىتروص_ادرىنارغعزگنرىلابردو،مدىددوبهدمارد ه
هبقلعتمهگمدىدىتروم،مدىددرىگبمهمىاهمىمصتدوبروبجمهکىسکهب
مىتخانشىمئىمزىوررد`دوخىادخاروا،دوببوخهداعلاقوفىدرم

ىاهدخمىورربدوبرتدنلبئىمززاىمگهکىىوگسىوررباملىىلاد
هاه مثچهبوتئمادقرفىوىادرىنارفعزگنراباههدخمخرممگنر~دوبهتئن -

نىرزىاهچراپودوبهتفرکدوخىولجاراهتسدوهتئنونازراهچوا~دروخىم
ىورردهکدندوبهداهنواىوربورىهاتوکزىم.دىنائوپىمارواىاهاپوناوناز ~- هبىراداىاهذغاگو،اعدخرچگى،اهاعدهبعجگى،گچوکگنزگىنا -~-
اتناىاههئوگهکدوبىلىبسىاراداملىىلادحقومنارد~دروخىممشچ

مىلعىلوتئادبلهبگچوکىدنخبلوا~دندمآىمرتنىىاپىئاهناچزاىمگ
وتئادرارقهدخمودىورانکوگىدزنرد~دئمىمهدىدىوتروصردمهجنر ~~
ره،ىنىئنبتسردىتىنرداقهگمنادىمئم۵٠~تفگئمبوهدرگهراشاناهب
وهلجعوندىودهمهن~اارىزمتئنرگثتابنموئىثنبىتهتحارهکىروط -_
ئمودوبهدراذگئملىلعىاهاپىورهباودوخرئائتفرفرطناوفرطئىاهب

-- ودمربىناناىلتعارثگادحهبهکنىااتدرىمىموهدمااىندبردتناصخئمتبتىاهىىادوبرظنزا~1
نىرترباهاملىلادردوثىمادخزاىىزجوددنوىپبادخهبرگىدىنممهباىدمرىماناورىنهب~
.دنمرىماناورىدددعبودنوثىمهدناوخ



،ىل~رککرىالررلرل-

-ه
زاغانخسودرکنمهبوراملىىلادو~مدىزرلىمطرفمىگتسخزاىمک

~
.تغکودومن

-
عجارىلىخ٩دوبهدادخرتىاربىىاهارجامهکنىالئم،گناسبولبوخ٠٠

~_~
،،٩هدوبرواسرتامتح،ماهدىنشناهب

ه
وملموتبحمورهمزارپهگنائلامىظعدرمنىا~متخادناىهاکنواهب

--
هکمتنادىمو،مىوکبغوردوهدرکتناىخواهبمتناوتىمهنوکچ.دوباهىبوخ

ه
،هچهگبوخ.مىوکبواهبارتقىقحىتسىابىمنم،درگمهاوخنارراکئىا

هبومدوبهتفرلابدحزارئىبهکارىزدندرکىممنورى،دندرکىمجارخاارمطقف
~

رسارىکدنزىنارقىاقاىوىزاسکدابدابابمتسناوتىم.مدىمرهعونممهقطنم

~موثرجاتوموربناتسودنههبمهدىائ،دوبهدششوئغممرکف.منک
-

وابطاخمهکمداتفارکفنىاهبهرخلابنمودرکرپهاکننمهبنىرترب

~~.مدادباوجومتسه
امشهگهتفکنمهبپودنودراىگنىماملمىامنهارداتسا.صدقمماقم٠۵
~

،،.منکناهنپامشزاارتقىقحمتسىنرداقنمو،دىتهنىمزىوردرمنىرتگرزب
--

هماداهتسهاوفىعضىىادمابومدادتروقىناهدباومدرک~ىمک

ارمفرحنىوترب،،...هبومدشرادىبباوخزادوزحبمزورما.ىمدقمماقم۶٠.مداد
~

.تفگدوبهتسبشقنشنابلربتىاضرىورزاىدنخبلهکىلاحردودرکعطق
~~

ىزورمهنمارىز،هدئمهچمنادىماقىقدنم،وکمنىازارتشىب~گنابول

مشچنمربتبحمابوهدومنىئکموا:لبقاهلاسهتبلا،مدوبىکچوکرپوتنوچ -اا
نىاهبعجاردىابنزکرههکمهدىمدىکاروتسدوت٠هب۶۶~هگدادهماداودوبهتخود

-~
هداتفاقاغتااعقاوهگهچناهبتبندىابوت،ىنکتبحمىرکىدسکابعوضوم

~
هکىروطنامهتسرد،درگدنهاوخجارخااروتهنرکو~ىنکراىتخاتوکس

ىتلاحابدعبودوبدوختارکفتردهظحلدنچاملىىلاد،،~دهدىمروتسدنوناق
~~ه

خرىاهزجعمهگتسىندبىهاگا٠.تفکدوبناىامنناردىخوئمىمکهک

١امىارفعزىادر

__
کردمهگهچناهباهنا.دىامنىمتىوقتارامرت~تارداربنامىاارىزدهد

~
اقىقدوگىدزنزاارىىاهدادىورئىنچرگاهگىترومرد~دنرادجاىتحادنناوخىم هگارىتاىهاوىلو،دنتنىهاولاىخزجهگدرگمىهاوخهدهاثممىنگشىامزا-

ه~ه
،،.دىاىمباحبتقىقحهمامرظنزادوئادپتوبئکردمناىارب ~ا~ گنرىنارغعزىادروهدىباتقاطالوردهبهرجنپزاحبصهمىنباتفاهعئما

رظنهبدوبهدومنارذآىاهئىچلدادلاگتهبتارجىمىنهکارقىرترب __
ىارادباتفائىرزرونردىناوغراىاههدخم.دوبهدرواردنائخردىاهلعث رم_ خرچ~دندوبهدىمارخقاطافاغئوىگنسفگرب~اناىاههىاسوهدئمهلاه ~~ه

ناردهدمئمهدرادلرالهزورىفزاوهدروحتناگتمارامىنىئمزواباعدگچوگ
ه

اعدخرچفرطبراىتخانودبئىرتربتمد~دئمىمهدنگارپىباگچولمىاهقرب
--رم_ ~تفگودراذگزىمىورهبهرابودىهاگنزاسپوتمئمادربارلاو~دئمزارد

~ راىبهدىقعابوتهبحجارپودنودراىگنىماملمسدقمردارب،تىامنهاراه
ىدىاقعوتهبتبنزىندنسانئىماووتهگ~انآو،دىامنىمتبحصىقفاوم

~ هچرهدىابوىئابىمىمهمتلاسرىارادىگدنزردهگىنادبدىاب~دنرادهباثم ~
ىتىابئىارباتب،ىرىگرارقوارىظنىنادرموتىامنهارىاملهجوتتحترتئىب ~

ىرىکبرارقىموصخمىلعتتحتوهتخادرپىمردىاهمللردتماعلاطمهبرتمگ
دنچىاربئىرترب_دئمابىمىرتىلاعتىفىگىارادىصوصختامىلعتارىز ~ ئىچرپارىئمئچىاههئموگهگىدنخبلابوهدرگحطقارتبحمىاهظحل ~
~تغلدوبهدرگ

رم~ هجوتامىدنهلامهمملعمىاهىنارنخمهبىتسىابوتماگنهنااتىلواا
_،،~ىنگ و،منىبنهراىودارروغنمذرمناهگمدوبراودىما،دادلاکتارموافرحنىا ه٠
~موئمفاعمواصردرضحمزامدوبهدرواتسدبارىخاهگىاهبرجترطاخب ~
~تغگوهدادهماداتبحصهبئىرترب



۵۴مىنارفعزىادر

--ىنارغعزىادرممم نانىرتهدبوئىرتهاتوکهگتقىقحمبملصاهبمىزادرپىملاح

~دشابىم
--- تئادنىزىچهبتبنىتماوخىلرگا~هتخومااماتوکهکىروطنامه

__
نتفرئىبزاابندربجنر،تسادازاونوصمزىچناندر-اىنتسدبجنرزادتماب
د٠اا٠٠اا --.دورىمىبرئموح نارگىدهبهگدهاوخىمارىزىچلومعمتساىزىچناهاوخهکىگ٠٠

~~ه
تمانارگىدهبقلعتمهکهچناودوشىمتسودلامبىترتئىدبودرادقلعت

----
هبدناوتنهاکرهودنکرمادىپىکتبلددنرادنارگىدهکهحناهبو~دهاوخىم _~ لامبحاصصخشزاوهدشتحاراندباىتصدتساىرکىدلامهکهچنا
احورودوئىمىنابمعهدسهدروخسورجزنموابترتئىدبودمادهاوخىئمدب
،،.دثگىمدرد

~--- ئىکمغهاکنا،دهاوغبدرواىبتسدبدنازتىمنهکارىىچىصختمرگااد ~
و.دندرگىمرجنمنزحومغهبدزىخىمربئتساوخزاهکىلاممااذل،دوشىم

--
تشونرسودراذکبرانکارئتساوخصختهکدوتمىمرىمصاگنهىدونشوخ

هه
،،~درىذىتههگىروطناارنادبوبوخو

-
تغکودرکروجوحمجاردوخىاهذغالامىدنهملعم
تمقتتههبلم>نىاىلو~تقىقحمراهچلماهبمىزادرىىملاح

-~ صخئرههگتسامدقتئه~دنمانىمىمدقم.هناکتئههارارناوهدش
ناناهبام،دوئدازائتسماوخوندبىاهتساوخزااتدرادربدنازتىم

~مىزادرىىم
~نانائىلواو

ه~- ىتىابصخت،درکىمرکفاماتوکهگهنوگنا.بسانمهدىقمئتشاد-١
هودناونزحىماحاهگىمخس~دسابهودناومغهرابردحىحصهىرظنىارا.

~٠~ ارناتلماقىقدودوربتمسائىگمغونوزحمارحىهگنىالابندبىتسىابدىامنىمد

هبتخنوا.دقدماوخدراودوزحبمادرفىلابستماتقورىدتىامنهار٠۶
---

وىدرگرب)ىروپکاچلئىنهاهوکهبواهارمهىناوتىمدعبوهدادىتمرازکنم

،دناهدرگنىعماروتتسئونرمىاهنازرفنادرم،ىزادرپبىصوصخمتاعلاطمهب

صردرتشىبهچرههگنادبىلو.تستادىهاوخاهىتخسابماوتىتتونس
~~

ىرمىىسوا،ا.دتمىهاوخقفوموهدراذکوثاتاههنىاردىنگهعلاطموىناوخب
-

ىادماب.دادناگتوهدرگتلباردوخىصىسگچوگگنزوهدادناکتمىارب
ه~

ابهگدنچره،متماخاىبهلجعابمهنمودمانوردهبرىپىاملگنزراوىقىسوم
~

را،هسدعبودتغىنئمژاىماستهساکاتمتفرگهنىسهبارتسدو،تمحزىمک

-~مروخنئىمزوهدروخنىردنکسهگمدرگاعدومتفربقعبقعوهدرگمىظعت
وىگنخحفرىاربوهدرککاىارمىورقرعامل~لادقاطازانورىبرد

~ ئىرترباوىزدزدخبلمىورهبرپىاملومدادهىکتراوىدهبمدوخئتئادهگنتبائ
~

.تفگىدخبلابودوبهدىتخبتگربارم

،هدىتکازاردهبوتلاسونسهبىاهح<رمپىاربرادىدنىا.رسپبوخ
ه

ارتىاذغىوربهکتساناتقولاحىلو~دنرادتىابفروتزاصدقمماقم

بوخىلىخ.ىونتباردنهمسىىادوبهبعجارىنارنخسوهتفرىملگهبوىروخب

ئمو_درگدهاوخىىامنهارذورىبهباروتصخئئىا.ىوربىناوتىممرسپ
---

زاد٠.تفگنمهبودىدرکدراوهرابوددوبهدماملابندبهگىىاملمدرکهدهاتم

ىزورهچهکمدرگىمرگف،مدانفاهاربوالابندبناروخولتولتئمو،ا.فرطئىا
-

~هدىئکلوطهنفهگىىازاردهبهدىسرنهمىهبزونهزور،ماهدنارذگار

مارنحاابرابئىا.مدومناىماتىرادقمىاضاقتومنفرهناخزپئآفرطب

هبومدوبهدمآنىرتربروضحزاهگدنتنادىمهمهارىزمدئموربورىماخ
--

مىاذنهلجعاب_هدومنلصاحرطاختىفرئمزاواهگدوبهدتىثرازگىکمه

.مدناصرىملگهبمداهىمىئوخىوبهکىلاحرداردوخوهدروخنار
~~

.تغگوتفرنوبىرتتشىهبرگىدرابکىامىدنهملعم



ىنارفعزىادرمرم

اردوخهودناونزحتلعوهدرکواکودنکدوخداهنرداقىقدىتىابوا~دباىر٠
~

_هکتقىقحلمانىمراهچهبودىامنجلعارناىوحنهبدناوتبهگنىااتدباىب
ه

~دسرب٩مباىتسدىتخبئوخهبمناوتىمهتوگچ
هه

ىکدنزىتسىابهگنىاهبدىماوىضارراگفاابىگدنزرغسهبهگنىازالىق
.ا-

.تسىچامىاهفدههگمىنادبدىاب.مىورب،رادىتعمىکدنز،درگ
هبارامات´

~ه
~دتاسربىمدقمهناکتشههارمودتمق

__،
تساىزىچلابندبودرادىنامراووزراىسگره~بسانمىاهوزرا-٢

دناوتىمئىاو.دشابهتئمادىحوراىو،ىکىنىف،ىرکفىاهجىتنتمسائگممهک
--

ىکرزبرسدردراچدىنىمزرئبىلو~دئمابدوخبگملاىونا~~دهبگمگرد
~~

گرداتقىقحدىابهگارهچناوهدوبمگردرموا،درادنامنهارارىز،تساهدئ

نودبتاملگومىنگروددوخزاارىهاوىاهئمزرادىابام~دنکىمنکرددنک

مىنادبو،مىشابدىابهچومىتههچوهگمىنادب.احفاوو،مىرواىننابزهبارىئزرا
زادنسئىمامىدونشخاتبجومهگارىهاوىاهئزرادىاب.مىوئبهچمىلىامهگ

٠-
ردنانا،دنتهئملامو،ىنم،ئمکفباىدئىامدرمرئلاهناغساتم~مىناربدوخ

-
نارگىدقوقحىاربو،دنهاوخدوخمهتلعئىدبودنرادرارقدوخرگفتنوناک

~
،مىىامنىرکننوردوهدرکهعلاطمدوخدرومرددىابام.دنوشىمنلىاقىسزرا

~
:مىىامنىمتواضقوادرومردوتمىرکنىمانشانگىهبهکىروطنامهتسرد
ه~~~
تسودارصخسناهگمىتهرضاحاىا٩مىدنپىمارىمانئمانصخشنااىا

---
گىرس،مىتسهواابدوخرمعهىقبندنارذگهبلىاماىا٩مىروا~اسحپدوخ

٩مىباوخبواهارمهوهدىئکىفنوااب،هتسشنهرفس
~~ه

مىناوتباتهتفرگرظنرددوخىاربارىتسردىاهنامراواهوزرادىابام
-~_~_

دىابارتسمردىاهنامراواهوزرااذل،مىنارذگبارىرورابوزىماتىقفومىگدنز

~مىنکظغحوهدرلباختنا
هتئمادراىتخاتحتاردوخملکدىابصخشهگىنعى~بمانهنخس-٧

۵همىنارفعزىادر

تسردملگاب،دىامننراتفرتقىقحنوچمهتماعىاثاب،دنکنتبىن.دئاب
--

هگىترومردو،دهدبهدسهتغکواهبهکهچناردگئتصرفهدنونئهبهئىمه
ه--

طقفو،دزىهرپبندرکوگتفگزا،دنزبهمدصىرگىدهبتسمائگممواملگ
- زادناوتىمئخس~دشابنارگىدعغنهبوهدوبرىخبجومهکدربراکبارىملگ

~--د
~اهرامئىرتگانرطنشىنزارتئىگارهز،دثابرتهدنئگورتاربىرىشمئره -
تسردملگئىاربانب.دهددابهبارىروئکىتحوهدىرفاتبکندناوتىمئخس
~تسازورپبسانمملگارىز،دومنلابنددىاباربسمانمو

ئخسمهتسرددنرادىتمردراتفرهگىناسکلومعم.بمانمراتفر-٤ __رم
.دئمابىمهارمهبسانمىاهنامراواهوزرااببمانمراتفرنىاربانب~دنىوکىم

~~
.ددزدنو،دروخنروارگمتابورشمودىوکنغوردصخئهکىنعىبممانمراتفر

~~ه
هچنا~مىتسهنامدوختارگفتهجىتنهئىمهام٠ا.تغکىمهئىمهاماتوک ~ ىتارگفتوبسانمىراتفررگائىاربانب.تساامىلبقتارکفتهجىتنمىتسهامهگ -

.دئمىهاوخبسمانملماگىدرفمهامگىدزنىاهدنىاردمىنللابنداوبسانم
~~
تىنامناوقئمئىاهکلبهتفاىنهمتاخترغنابترغن~دىوکىماماتوگ

- امگىدزنىاهدنىاردمىنگلابنداربسانمراخراا~دىامنىمهبلغتمرغنربهگتسا

~دشمىهاوخبسانمىدرفلماکروطبمه
~~
تىنامناوقثمئىاکلبدباىىمنهمتاخترغنابترفنا٠دىوکىماماتوگ

-~~ ىرگىدمئخىدرمواذکبهکهتفگئىنچمهواا~دىامنىمهبلغترغنربهکتسا
.دهدىئاداپدوخىبونابارواىدبودنگحتفتىاسناوقثعابار

~
هتئمادهبلغدوختاساسحاربىتىابىمصخئهگهدئمهتخومانمباهواب

ه
هبارىز،دنگراتفرهناىوجماقتنادنىامنىمهلمحواهبهگىىاهناهبدىابنوا،دئماب ~~~

بوچواهباىودننگىمهلمحواهبدبنابزابهگناناهبدىابىسگاماتوگهتغگ ~--
امثهبىسگرگاااهگدىوگىمئىنچمهو.دنکهلمحدننارپىمگنمو
و~ارانوهدرگناهنپاردوخىتحارانهکدىنکىعمدىاب،درکىئاحف



ىنارفعزىادرممو

--
ىقابنابرهموهنىلنودبىتىابامئ.دىىوکننخسمشخابودىوتننىکمتخ

هاا~دىامب
هکىروتمد،ىکدنزىاربىروتسد،تساهناىمهقىرطناىىادوبامهدىقع

---
.ىرادىماوردوخهبهکنکنانارکىدابدىوکىم

ه
ىاربهگدنراددوجوىلغاشم،ادوبىاهشزوماربانب.بمانملغش-ط

ه
لافتثاناهبىعقاو~ادوبکىهکدننهىلغائمو،دنئابىنبسانماهنانا

ه٠
مهوا،دئدهاوخنتئموکهدنئورفوباصقىعقارىىادوبکىلئم.دزروىمن
دناوتىمنو،دقدماوخنهدرپهدنئمورقاىوراىتخابحاموهتخورفن

رداىودوباهنتىىورهراىبوخىىادوبگىادوبنامزردو،دوئمىئورفبورتم
ه .دومنىمىکدنزىرىد

_دقابىمارادارىماخىنعمبممانهشلت.بسانمىعموىقلت-٦
~

ىمدقمهناکتتههاررددوخىرکفتاناکماابدىابىمىکرههکىنعمنىدب
-

ىسوردتسردىرىکداىزالبقدىابنتماتفرئپبلاطهکىگ~دنکتگرح
ىنىبمکدوخابدىانلاحئىعردو،دىامنبساتمانتفرئپرهىعموهدرگهلجع ه<
طقفىصخثره~ددرکدوختفشىىهاردمتهجنودبىسغنهتسگشواجىب

~دىامنتفرثپدوخبسانمتعسابدناوتىم
لرتنگاروالامعاهکتساصخشلقمورکفزرط.بسانهرکفزرط-٧

~~
ارلوامدقدىنگرکفوراکهبحجاررکا_دتابىملامعاردپرکغت.دىامنىم

-~
~تساىىاهىکنهاصانىارادافرکفىضعبو،دىاتئادربراکناماجناىارب

~
وىهارمکبجوموهدرکفطعنمتدهزاارنانادناوتىممسجىاهتماوخ

~ بلطاردحزاىتىبىداومراراداىوداىزىاذغىصخئرکا.دوشصخشتىذا ،
بجومىروخرپنکىلودروادهاوخندراوىاهمدمواهبهکتساتمرد،دنگ
ندرگبلطونتماوخزاىروخرپزادردىدونشخاناذلودوشىمضارماودرد

.تساداىزىاذغ

١المىارفعزىادر

رددابدنناموتئادماودىمگتدمتاساسحاهگدنادبدىابىىادوبگپ
وهدوبتابثىبوماودمگراىبتاساسحا.دنخرچىمفرطرههبوهدوبدنلاىرج __
زرطاتدنهدىئزوماىوحنباردوخدىابىماخئااذل.دومن،اگتاهنلاهبناوتىمن

~
.دننگلانددوخىاهتساوخىواهصوهئتفرلرظنردنودبوهئىمهارىبسانمرگف

~ ىاربىباوجاگوى،تسنادىمادوبهگىروطنامه~بسانمرگفت-٨
~ ىاربهگتصاىئمزروتاىلمعىرسگىطقفاکوى.دوبنىحورىاهدرواتسد

~
ىرمقىا،هدىدرکىحارطصخشلقعوحورطسوتندبىکىزىقلزتنگ
لقعىاهتساوخورگفنامرفتحتارندباتدناهدئمىحارطىوحنباهشزرو

- ~دناهدومننىحارطىحورىلتعابسکىارباراکوى~دنرواىرد
دوخرکفزاارلوقعمانواجىبىاهرکفدناوتىمصخثبسانمرکغترددا
~ دناوتىموهدربىپدوخىاهزاىنهبدىابصخئرکغتعونئىارد،درادهگنرود

-
هچواىاربهگدسربهجىتنهباهتلعابىرىکردنودبودىامنبمانموهدنزاسرکغت
اا~تساطلغهچو<تسرد

---
ىاىندهبهگدوبنادننامودىدرگىئوهاخىدنهملعمىادصناهگان

ه~ .دىدرگفقوتهئمىورهبوهدرکزادناربارامهمهوانامشچ~تئگربرضاح
~~ .تقلودومنهرائانمهبتسئکناابوهدرلزاردئمفرطباردوختسدوا

اا~وربنلادهب،منگتبحموتابمهاوخىمنموتاا __
ارىملگردوهدماملابندبىدنهملعم~متفرردفرطبوهتساخاپبهتها ه

ودربنوردهبرسودرگزابدوخستئپهرابودارنادعبوتسبدوخستشپ
-

ودشابىمردنورىبردواودنئمابتگاملماکهکدادرادئهنادرگائمهمههب ~~
.تغگوهداتسىاناهبتئپوهتبارردىپس

~ ئمو،،٩تغگهچوتهبوا،ىدوبهتفراملىىلادندىدهبوت~رسپبوخاا
-~مدادباومب

هچوهدادخرهچاجناردمىوگنهگمتسهلوئسمنممرتحمداتصا١1



.ىنارفعزىادرممم

~دزداىرفوهتخذنمربهداعناقوفمئخابوا،،~تئتلدبودرىنانغم
--

نمهبعجاراىا:~نمهبهگمهدىمروتسدوتهبومتهوتملعمنم٠ا

~مدادبماوجنمو،ا٩ىاهدزفرحمه ~-
نتغگهکمنکرارگتمناوتىمطقفئم~هنلابرقمىوکبامئهبمناوتىمنئم٠٠

هه
،ا~تساعونممنمىاربهدئمهتغکاىوهدادخرامئىبهگهچنا

ه~
وىتسىعىطموتئادزىمانىهوتىراتفروتهگدرکمهاوخىئرازگئم،٠

~
ىتخمىلىسوهدرگدنلبتسدوادعبوا..ىئمابىمتقاپلىبىدرگائىلگروطب

ىناونرامئخزاىئتروصهکىلاحردوهتخاونمترومتسمارىپسوپچفرطب
~

ردوهدئمسلکدراووالابندهبمهنموتفرسلگنوردهبوتئگربدوبهدئم

~~متئندوخىاج
هگىماکنهوتسثادربارىئىاهذناکوهتفرنوبىرتتسئپهبىدنهملعم

-
ملعمهبودىدرگدراواملگىوهدئمزابسلگرددنکتبحماتدومنزابناهد

~ .تغگودنه
هبودىرببفىرئتفقسادزنهبهگمهاوخبرالرسزادىاب.مرتحمداتسااا

~
نم،دىاهدرکعطقاردوخنانخسراگرسهکىماجنازاهدسهدادروتسدئم

ئماتدىاهدومنسىردتاجکاتهکدىىامرفبمنکىمىئهاوخئىاربانب~منکعورس

،،~منکىىردتاردعبهبنآزا

حسئدوبهدومنسىردتهگارهچنارصتخمروطبخلتىتاقواابىدنهملعم
ه هبوزدعبو.تساهدىسراناورىنهبطوبرمعوضومهبگىدزنهگتفگوهداد

~ه
.تفکوهدومننادرکائم

مىدونئوخهگمراودىماومنلىمکرتارامئىملکهکملاحئوخراىسب٠ا
--

۵وخىاهذغاگىونانخسنىانتغکاباا~دسئنوزفاامئىملکهبنتئگنرباب
~~

ىدنتهبقاطازاوهتسبارناتفچتخسىرائفابوهدراذگفىکنوردهبار
~~

~دراذگبجعتردقرغىمئخئىنچزارباابارهدئدراوىاملودىدرگجراخ

١منمارفعزىادر ٩

هکمىنادىملاحارىزدشتمارآىدخبلهبهبله،ماههچبرپامهمهىاهبل
- هکدوبناوجردقناىدهملعمنىناجىاملنىاارىزدىدرکدهاوخرهبعافوا

.دىمرپودککردارکچوکئاهرپتاساحا
اذغ)دىاهدمآىنارخمنىاهبهکتماتدمهچ،اهرپبوخ(د

ارىملکىاهقىقددچتسالىامىروضىراکىاربىکاىآ)دىاهدروخ

ذورىبدمقتتوفامههکمىدادذاىمطاوهدزدخبلواهبهمهام،،)دککرت
راکردىاهنحلدچوهدادذاکتتىافرىورزاىرسوااذلومىرادنارننر
.تخادناظننورىهبوهدرکگهرجپ



-
زاهگنالحمردوهدىشکرانکارتوبىرتدوبهدئامدىدجملعمهکىىامل

سلکفگزاىمکهکوائتئنلحم،تسئنونازراهچدوبرتدنلبىمگئىمز
ردهدوبتبتىاهىرمماملردىنارنخسىاهئلاسمامتدنتامهدوبرتدنلب
باتکىراقرغنگىهگمىدوبىىاهنوبىرتىاراداممهىروخاذنىاهئلاس ه~ هبامهگىلاحردوتفرگىمرارقهتسئنونازراهچاىوهداتسىاناىورسدقم

~
اذغماکنهرد~درکىمتئارقىمدقمبماتکزاامىاربمىدوبلوغئماذتندروخ

~
زارپارمگئهلهنوکنامهاتدنکتثارقدىابىراقهگدوبئىاربهدىقعندروخ
دنتتادىمنتمردارىزمىىامنىناحورراکفازارپمهارزغم،مىدرکىماپماست
هشىمهىتاغىرثتىاهىنارنخسرد~مىنگرکفاذغهبندروخلاحردامهک

~
ملعمارىزمىدئلاحئوخىلىخامىلو،تفرگىمرارقنوبىرتتئپردنارنخس ،--
~تفگو.تسارگىدىدرمواهگمىدىمهفاموتئنئىمزىوررباروفامدىدج

هگمراودىماوهدئهدادحىضوتبسانمرگفزرطهبحجارامئمهب،بوخاا
-

نىرتئىببجومهکتماناناکفنىاارىزدىئابتئادقبسانمرکفزرطىکمه



ىنارفعزىادرموم

رددنناوتىم)ىسنج-ىمج(ىکىزىفىاهتساوخ.دوتىماهناسناىگراىىب
ه

،دنتابهدننگتمحارانوزاممهلاسمدنىامنىمىگدنزاهرىدردهکىعماوج
--

ندرواتسدبىاربرکفلرتنگئىاربانب.دندرجمنانىنکاممامتهکىموصخب
ه

امبسانمرگفزرطندروادوجوبابارىز،دئمابىممزلبسانمرگفزرط
~

هبرداقىلومىهاوخىمهگهچنانتساوخزاهکىىاهىدونشخانزامىناوتىم
__

،،.مىنکىرود،مىتىنناندرواتسدب

ندىدزااهدرمىموصخبهگدرکىمرگفهئىمهادوبهگدىنادىمامش٠٠
_رم

ىلاهدىانززادوخنهذردىلگروطباهدرم~دنوئىمهارمگوهدشرثاتم
--ه

.تفگىدنخبلابوهدرگىهاگنرتگرزبىاههچبزاىگىهبدعىوا،.دنزاسىم
~

رازابهبدوخزارترىپىنابهارابهکامشنوىمهىناوجىاقاهگمنادىم۶ا
~

درگىمرکفادوبىلو،درىکبدوخبارنارچمتىبقلتاقواىضعبدىاب،دورىم

ندرگلمعردپئتماوحتارىز،دشابىمنبسانمنابهرگىىاربىراگئىنچهک

تلاحردهگدهدماجناارىلاممانانادوسىمتعابرگفزرطو.دقابىم
~

.هگدادهماداىدنخبلابوهدرکىهاگنهممهبوااا~تساطلغدنادىمىداع

.مىئماببوخداىزهنودبداىزهنومىنگلابندارىناىمهقىرطوهاردىاباماا

دوبترفاسملوغئمىاهداجردوا~منگىمفىرعتناتىاربورمرگىزاىناتماد
~ه

هتشذگوازاوهدمالباقمفرطزاهگدرگهدهائهارابىزىنزلبقهظحلدنچو
~~~

روبجمرابجلابىلودىدرگنزناابىىانئاهبقىاشولىامامىورهرنىا.دوب

مىنگثحبنآهبعجاردرادنىتلعهگمقلىراگىارباههتوبنوردهبهگدث
ه~~~

ارنزنادمانورىباههتوبناىمزاودىدرگغرافىنثراگزاهگىماگنه،دورب ~ه
رذگاجنازاهگىبهاردرمرىىزااذل،دئابهدشرودراىسىوازاهگدىسرتودىدن

--
ئىاردارابىزىنزهگدىىوکبنمهبدىناوتىماىا،مرتحمداتسااا.دىمرپدومنىم

-
ىنزاا.دادباوجوهتخادناىتامهاکنواهببهاردرمرىپواا_هناىدىاهدىدهار

~-
وماهدىدىقزومابسانمرگفزرطهبارىزمىوکبارئىامناوتىمن٩ابىزوناوج

-
هکماهدىدارناوختساىسگىنمهکتمانىامىوکبمناوتىمهکىزىچاهنت

~~ ،،~دبنهجوتلباقمىاربارىزدوبدرماىونزىنحمىوگبمناوتىمنوتئذکنمزا
هه

رکفزرطدنىوگىمارئىالاح٠۵.تضکودرکىاهدنخىاوجىامل
هبتمارتهبلاحصهب~درادرارقتقامحوىقطنمىبزرمردهک:بسانم
،،~هدئنکردتسمردهکمىزادربىعوضوم

- لابندهکتمماىفدهىارادهناکتئههارهکدادهماداتبحمهبوا٠٠
~~

.دىسردنهاوخاناورىنهبودوخهتساوخوبولطمهجىتنهبفدهناناکدننک
هىقبواهزاوصرحواهىتحارانناىاپو،اهتماوخحطقىنعىاتقىقحاناورىن
.دناسرىمىنادواجتداعمهبدرمهچونزهچاررئبومجتاوهئ

__
ىلوىمسجتاپهئوتاذلزاندئمدازا،مسجزاندئمدازاىنعىاناورىن٠۶ رم_~

ىکدنزوىزوماىئنادودنىاردقىلعتلاحهباههبرجتهکتسىنىنعمنىدب -
دارفاهناغساتموىچىهتلاحىنعىاناورىمىوکبهکتسىنححمئىا.دباىناىاپ _
~دننادىمنهگهچناهبعجارارىزدننگىمارىهابتئمانىنچلهاج

رمرم_~،،~دنىامنىم
اناورى،ىمسجىاهىکنمرگزاندثدازاوتساثاوهئمزاىدازااناورى هه

زاىدازاوتساحورىئنادتخانئهکلبتىنزىماتداعسهشىدناطقف
ندوبنزاهکىمولخوىکاپ،تساصولخوىکاپاناورىن~مسجىاهتسماوخ

-رم-
زاىدازاهک،دمرباناورىهبىکرکاىتحىلو.دىاىمدوجوبىمجتاوهش -
هعلاطمناهبعجارودزادرپبحورهبدناوتىمزونه،تساىمجىاهتساوخ

-
.دنکتفرئپوهعلاطمىتسهرکىدحوطسردوهدرگ

هه
اىندبناناهکدنرادهدىقعاهنا،دنراده~ىکدنزىثخرچهباهىىادوب -هه ىرگىدندبردهرابودوادعبو،درىمىمدعبودنگىمىکدنزنىمزىورردوه~ا ~~~

ابودزوماىبهتخوماىندوخىلبقىکدنزردهکارهچنااتهدمانىمزهرکىوررب `
دنکقىغلتمىدقىاههتخومآ



ىنارفعزىادرموم

اناورى~دومنصخئمارنآهئقنىورناوتبهکتىنلحمکىاناورىن

هکتساىتىعضو~تسارکفردىموصخبتىعضو،تماىرکفتلاحگى
هه

ىاىازمزاىکىنارکىدلاحتىاعرورکغتو:دزادرپىمرکفتهبناردىمخس
ه

درومنارکىدندرکنتىاعروىرکفىبهکىلاحرد<تمابوخىىادوبگى
ه

~~درىکىمرارقىادوبگىتققاوممدع
دوجوزاصخئوهدئممامتنىمزىورىگدنزهکتىنىنعمئىدباناورىن

~
ىدنهنابزردهگتهزىنىرکىدىاناورىن~سکعربتسرد،هدئلفاغدوخ

-
-~دىوکىماناورىىراپ

هئىمهوهدوبدونئوخوىضاردوخىکدنززابوخ~ادوبهکىىلکروطب
--

گب.دنکىمارنارکىدلاحتىاعرهئىمهو،تسانارکىدهبگمکددمرد ~~
هکهنوکناهبىاهقبطوىداژنوىموقىرتربىاهمتسىسوباقلاهببوخىىادوب

ه
گىارىز،دراذکىمنىصوصخبمارتحاوتئادنهجوتدراددوجوناتسودنهرد

~~
ىدونئوخورطاختىاضرهبىئناکتباىوئىدلاوىکداوناختىعقومزاصخئ

~~
ىکدنززاونىکمغىاهدازهاشهگهدشهدىداهرابودمرىمن.~~وتداعسو

~
ىاهداوناخرددلوت~تسالاحرسولاحسئوخىىادکهکىلاحردهدوبىفاران

عافداهجنررباربرددوخزادناوتبىصخئهکدوئىمنهئعابرادلاموصخشتم
اهنت~دبابتشىمنواهکمکهبىتىعضونىنچردزىنوانىدلاوىلامتىعضوودىامن

هقىرطتاروتسدىارجاابملاسانىاهتماوخزاندئدازاوندئمزاىنىبهقبرط
ه~

رجنمدناوتىمىمانئمدوخوهتخوماىسانشدوخصخسهبهکدسابىمهناگتئص

~~،،.دشمىادتداعسهب
هکمنزىمىمدحاا.تفکوهتخادناامهمههبىهاکنامىمردمىامل

-
هکدىنکىمرکفو،مىراداراىندتمانىرتکرزباهىادوبامدىنکىمرکفاهامئم

~
طقفامارىزهىنکىمهابتشاهکمىوکبدىاببوخ.مىتهاىندئىدنىرتمهمام

،ىچ،همرب،نلىس،دنلىاتردناپادوبام.مىهدىملىکئتاراىندمدرممجنپکى

٩هلىنارفعزىادر

ه
~دنئمابىمزىنفاتسودنهردامزاىدادعتوهدرگىگدنزتبتو،هرگ،ئپاژ
همتچرسىکرتثم،ادبمزاهمههگدنراددوجوزىنىىادوىرفلتخم،ىاه.هقرف ~

ام،ادبموعجرمارىزمىشابتقادفلتخامهابدىابنامزىنتلعنىمههبوهتفرگ

ها،~مىنگرگفدوخهاوخلدهقىرطهبمىناوتىمو~تساىکى لادربراگوئىدموزلهرابردمىناوتىمىدعبواهىنارنخسردواهدعبا،
)ا~مىناوخبارلدربهانپىامدهگملىاهرفاحلاحردىلومىنگثحبوتبحص

ندربهاىحجرمهس٠٠

ادوبهبمربىمهانىئم

ىنىدتاروتسدهبمربىمهانپنم
،،~مظنهبمربىمهانپنه
زالبقودوزحبصارامدئىادىاباهرسىامش((هگدومنهىموتناوجىامل __

تملعارنادىناوتىمودىهدىاجدوخئطابرىمضردارناودىناوخبباوخ
ه

مىامضوىگداوناخرصقگرتابادوببهذمدجومهگدىنادبىدباورىبگعادو ~دومنلامعاتىابهرىادرلوبقونا_
واهصوهدىناوتبهگدىنىبىممىلعتروظنمئىاهبمهاهرسپامث((

ابىناوجنادرمدىناوتبهلدىنىبىممىلعتامش~دىنکهکرتارمجىاههتماوخ
ردارىز.دقابگاىوصلاخناترکفو،دىستگىنلامعاوهدىمحتاىموصخ _
دهاوخىىاهزورومنزارپىىاهزور،دىددهاوخنامروئگهدنىاهکىىاهزور

نامروئگربىدبراىبحىاقو،دتدهاوخىلوتمنآربتگنهرتهىامهگدوب
~~

تاغصابىاتئذگدوخزالاوجلادرمهگدوبدهاوخمزلو،تثذگدهاوم
رمرم_

دنرادهگنهدنزارامگنهرفوهتفاتشمولعمانهدنىائىاناىمردهداعلاقوف
<دنامبوهدرگاربماهىدبهمهزااردوخىتىابهگتسامشلنئىائىاربانى

،
،ا~مىىامنلابندهدنىاردارامئممىاوتىمنرتئمدارفاامارىز ~ هقرفىاهىىادوبزاىراىبابامئلاتدوخىاهترفاسمرد۵۵~تغگامهبوا



رپ٠اذم.رپ>،ر~.~
ه-~-

)تمزلىرىکتخسهمهنىااىاهکتفکدىهاوخدوخابودسدىهاوخانئانذ
ه~

هگارهچنامامتودنزوماىمهگىناسکمامتلذواهىىادوبرظنردارىز

ابهدئزاردىتمددننامطقفدئمابىمىنىدىاهتئونواهباتکلمائمودنزومآىم
-~-

نشورىوىاربارهدنزوماصخشىکدنزهارهکدنشابىمهدننگهرائاىتئکنا
--

،دىنکرکفدىنىبىمهگهچناهرابرد.دىامنىمتىادهوسناهبارواوهدرک
ه-

هکىماکنه:دىنلرکفدىرکنىماساهلىدنبرمکهداجردهکىراوزهبهکپلاحرد

.دنکىمهراسامىاهداتىاىاهرجنپرانکردهکامزاىکىهبىدلباىوامنهار
-ه-

دنگىمهرائاهگىتئکناوهدئمزاردهکىتسدهبلوارىازناهگدىددىهاوخ
-~

نىلوانذنابىادوبو،دوئمىمهرائاناهبهگىفدههبهنودرکدهاوخهاکن

.دندادلىکئتاردوخصاخهقرفودندربىپعوفومنىاهبهکدندوبىناسک
هه~ه
ارناهگدنوئمىمانساتقىقحابىماکنمطقفصاخئاهکدنرادهدبقعاهنا

ها
و،تخانئناوتىمنىرکىدمللندىنئابارتقىقح.دننکهبرجتاصخئ

_-
ىماکنهطقف.درگهبرجتودناوخواهحغصىورهبهدئجردارناناوتىمن

.دىامنهبرجتاصخئارن~اهکدربىمىتقىقحهبصخئ
ه

هعلاطماقىقدارصدقمباتگهگمىرادراظتنادىاىماجنىاهبهگىسگزا
~

مامتىلو~دهدارفىئوکتقدابدنمئنادوهدىمهفدارفاىاهىناونخسهبوهدرگ

هکنىااتدئمابزغمراگىاربىىاذنىتىابىمهدئمهتئمونوهدئپاچتاملگ
___

،دهدطبرقىاقحهبقمعتورکفتابارناتفاىتسدىاهبرجتهبصخثنارکا
---

اهنىاهمهد.،تفکودزىدنخبلواکناهدومنحرطمارنانارکىدهگىروطنامه

ودىشبلمعدرمىتىاب،دىسرىمنىىاجهبوزادزپىروئتابامشهگنىاىنعى
ه

رتئىبهملکرازهزاسکمگىهگدىوکىمىلئم~هدسئهتئونملگىوجئناد
-

سکعرازهىئزراهگتساىاهبرجتنىاهگمىوگىمامئمهبنمىلودوادىنعم

،،دادا -ه.رر
رکف٠،تخادناهرجنپزانورىبهبىهاکنوهتئکربسپسوهدرکىئکموا

٥المىارفعزىادر.

>~
زاهگدىددهاوخارپودنودراىگنىماملمىامنهارنونگاوادىائمهلمدرل

~~~ دادهماداتبحصهبوتسئکربطقفواهنىلو،دىاىمخرسلکئىچرپىرسامل
~~ گسنودبوهدرگهدزتفکئارامئمهکمىوکبامئمهبىزىچمهاوخىما1.هگ

ه
وندمتوگنهرفنودبدارفاهدمگىنذىاهىىادوبهگدرکدىهاوخرگف
ىداتممالبقىتدم:دنئابىمىنامىاوئىدىبناىشحوىتحو،دنتهىئحو
وملمرطاخبوتئاددنلبراىسبىرظنهگدوبىدرم،تسىزىمئپاژردروهئم

~ قرئمىاىندمامتزا~تئادترهئمىئاهىارىپىبوهداسىکدنزوقىمعىئناد
ه~

واملعرضحمزااتهدروادورفسىوىاپولجردوهدىسرواروضحهبىنادرکاش
- زاىکىرددوخنادرکائمىاربىمهمراىبىنارنخسوازورگى.دنربهداغتسا

هدىشارتادوبهمسجمرازهگىىارادهگدوبىدبعم،دومنىماداىتاغىرئتدباعه
- بلجدوخبارنادرکائملماگهجوتداتماىنارنخسئىارد.دوبىتمىقىاهبوچزا ---

ىکمهنادرکاث،درگىگموهدرکعطقاردوخىنارنخمناهگانوا،دوبهدومن
هچاىودرکدهاوخهچواهکدننىباتدندوبرظتنموهدومنسبحهنىمرداراهسغن -

~دوبىداعرىغىصخئهبروهئمقحبواارىزتفگدهاوخ -_ ىثتاردوتئادربارادوبهمسجمئىرتکىدزنوهتشکربدنمئناددرمئىا ~ ورسىاهظحلدنچ~دنتساخرباجزاىمرتابوهدروخهکىهمهنادرکاش،دنکفا
~ ناگتىىاهتسدوهتفرگماجنازىنىىاهضارتعاو،دئهدنلبىىاهتبحمىادص

هبتئپماراودرنوخدنمئنادداتساناىلو~دنتئمادرب~اهمدق~اهاپوهدرون ~،~ .دوبئتخوملاحبردادوبنببوچهمجمناردهکىئتا،دوبهدومنىئتا -- ئىنچهمهاا.تقگوهدادهماداتبحصهبوادىباوخىدحاتادصورسهگىماکنه
ارفرصمىب~اهتبوفرامزامهمه،مىراددوخرىمفورگفردىىاههمسجم
ردهفرصمىبئىبوچىاههمسجمئىاهکىروطنامه،مىاهدادىاجدوحننهذرد هه هاراهنت،تغگىمواهگىروطناوا.~دناهدومنلاغئاارىىاهاجدبعمئىا

ناسناو،دوبنانارىمفورگفوئهذنوردىاهلاغشآندىنازوستفرئىپ



ىنارفعزىادرم٥م

~درادربناىمزااردوختقرشپعناومدىابىم
~--- ودىثگادوبزاىرتکرزبهسجمهسىورربتئگناوهتئگربگرزبداتما

--ره
ناثنهمههبدوبهدىبچواتئگناهبودوبهتئنلاىورهگارىرابغودرگ

ه~ ىدبهبئىاىلوهتئنادوبهمجمىورهبىرابغودرکاجنىارداد.تفگوداد -~- ىاههىبشدىىاىب~تىئتئنىمدارگفوئهذىورهبهگىرابغودرگنا
دوخئهذومىئکبتسماهدنزاملوردردهگارطلغدىاقعومىرببئىبزاارنىبوحپ

تفرئپمىاوتباتهدرلگاپوزىمتمىگىمزىمتهگىاهنانقودنصنوچمهار

~))~مىوربىئپهناىمقم~ردوهدرگ هدىدنخدوبهتغکامهبهگىناتسادزاهدروخهگىىاهترومهبامملعمىامل
هه

دىنلربم،دىوربدىدزابىاربرگىدواهىرهاملهباتدىنگربمبموخاا.تغگو
ه ىاهىوهدوبهناگىئىدمانابهگدىددىهاوخارىاهدع~دىباىهارمدرملاىمهبات

دنىوئمىماردوخناهدبصعتىورزاادوبممماندربزالبقهکدىددىهاوخمهار
~ طارفاودرهئىاهکدىنادبىلو~دئمابزىمتنائناهدادوبمانندربماگنهردات

تساىىاهلمعلاروتمدلماثمئىد.ىرادنىدردطارفاوىنىدىبردطارفا،تما
-

هئىپىورهناىمناتماروتسدندربراکبردودربراکبمىلملقعابىتسىابهگ ه
دناوتىمىنىدئىلپىىدوناروتسدوهناىمهقىرطهگتماتروصنىدبو.دومن
،،~دنگفرطرباراهناسنالىاسم

نورىبنمزاىىادصدىائم،دئهچهگمنادىمن
نمزاىلممهگنىااىودها~

وهدرگثگمىاهظحلدنچواارىز،دومنبلجارامملعمىاملهجوتهگدزرم هه~ه
~تغگودرگهاگنئمهبوداتىاملباقمردوهدهائمفرطبهتهادعب

ه~ ىلو.ىاهدنارذگارىتخسهبرجتزورماوتىاهدئمتحارانهگنىالئم،گناسبولدا ~ هگىموفوم،دىامنىمتحاراناروتىرگىدعوضومهگتسادىپتاهفاىقزا
~~

وگبئمب.دمادهاوخنمهزورماواو،دئمابىمرتمهممهتىامنهارندماىنزائتح

وهمىارفعزىادر
هوگىاهخارومىافرژهبارموهدرکزابناهدقاطارفگهگمتئمادوزرا- __ دىابارىز،دىعلبىمتشادرارقناىورربلاتوپهکىاهدئمىئموماخناثفىئتا زرطزانمهگنىاىتتساررمدرکىمرگفىدامرىغىتاعوقومهبهگمنگناعذا ~~ لاىارنااتهدىمرىثتقولاحمدرکىمرگفو،مدوبىضارانوتحارانمىکدنز - ~مدادبماوج،مدوبهدماناجىههبهکىلاحردونابزتگلاباذل~مىامن ~ متهىضارانمىگدنززاقمهگتسماتقىقحگىئىا~مرتحمداتما١۵ ارىلامماىرکىهکدناهدومنروبجمارمارىز،تصامهردمنهآوىئوئغممرگف ىورربهگىلاحردهدرادنتقباطمئمىاهتماوخابهجوچىههبهگمنگلابند ~ ،مدىثگىمارگرمراظتناومدومنىمتمواقمدابهىلعومدوبهتسشنئىرزرفقم ~ اردوجوملىاسمزاىتحارئمىاربگرمهکمدرگىمرکفارىزمدوبلاحئوخ

،۵~دروادهاوخناغمراهب
~ دوخرودهبرتگنتاردوخوادروهتخادنارظننمهبىزوسلدابملعمىامل ~~ هبارعوفومئىااىبگنابول٠۵~تغگوتسسئنونازراهچتروصبمدزنودىچىپ ~ه~ ،مىراذکب~هبارناىملکنىالباقمردهکملىامئمومىراذگبثحبدروم اهىتحارانوتدننامههکدنتسهىىاهرپىملگئىمهردهگمفادىمارىز

ى هلاصىزورزىنوتهلامدىائمومتهلاتوپرههگتسا،ىداىزتدمئم،دنراد
~اادوبنم

هداوناخوهناخگرتهبروبجمئم،متئادنىباختناقحقم~مرتحمداتسا۵١ __ مدرماهنا،دندنارنورىبمتىزىمناردهکىلزنمزاارممنىدلاو~مدئمدنمتورث ه تىنابهرردىتسىابىمئمهکدشهتفگئمهبو،دندوبىذوفنابودنمتردق لمحتهبروبجممدوبىهفرمولابحطمهداوناخزاهکنىاتلمهب.منىببىئمزوما_ ~ه~ هداوفاخزارگاهکىتروصردرمتفرگرارقىرتئىبىاهىرىگتخهوتمامىلمان
~ مدشروجمئم_دىدرکىمراتفرىرتئىىنابرهمهبئمابمدوبىرابتعاىبوراه ىلاحردنىاوتخوسناوختمااتمپچىاپ~مثگبىرتئىبجنرومزوماىبرتشىب



ىنارفعزىادرم٠..

هگىدابدنترطاخبمىاىودره.دوبهدزنرمنمزاىرىمقتهجوحىههبهکتسا

متاتم́مى~ددردهگىلاحردىلو،تسکئدومنترىئىىاىهبهوکهرانکزاارم
ه-

زکرههکنىاو.مىاىبىملگهبهلمروبجممربىمجنر(ازاودهدىمن

،منتاذنبانختناقحارىزمتتادنىاهراىهىلوموتببهارکىمتساوخىمن

.هدادنىزىچنمهبنىدومآهدتبهارگرابجلابوروزهبنم
~

.د(دباوج،ذرکىممقالدردمهوهتامىممىتلاحابهلامملعمىامل
~~

ردنىد.ىن~رگىماردوختبنابهرنبنخنىاهزوروت.کناسبولىلوها
ه~
وىکدنزنىناوقوئدرگکردبوحارىناىمهقىرطىقوروراکوتهکهدنىا

~ه~
وتتقونا.د(ددباوناراخزبحىلبخوتهب،ىدىمهف)رىگدنز،اروامىگدنز

هق،وىه~۶زهگدرگىهاوخگردرنتببىلىخوتفرگدهاوخمار:تحور

هر~ىه٠وحىمىتهوتهگىاهلحرمردورضاحلاحردىلو.تسىىه

~،٠٩ىوتب
زاهکارىنارقىاقومدوبهتىرکنهناخدورهبلاتوىنىرز~ىلابزانم

ررم~
وىقوخىگدنزهح،متقگىمدوخابومدوبهدىددزىموراىفرطناهبفرطنىا

هه
٠̀<هگىمدرهائبوهدزوراىلابهبنبىاىز١ونىىاىهبلابزاوا،درادىدازا

--
انقادندربىهجوتبلاجدارفاناناوراىبودنتتمادتسودارهناخدور

~
زاهگىهدرع،دنحرىمنىحهباىودندماىم(اتسودنهز)هگىمدرم.دىدرکىم

~~
،تنتتکىهرباىزىرنعىتسدواهراکوهتخانقانواهىتنادابوهتتذگاىهوگ

~~مدادبارعبو
تحتىتىابوماهدرگرىگاجنى)ردهلم)هحبسىگىطقفنمىلودا

~ ،مهدمانجن)مدوختساوخهبارىراکمتبنرداقنم،مرىکرارقتخسىلپىد

مى،ربهگمزرمانىارىىاهزىحىنىابهتبمه،مىامنارجاارتاروتصددىابهتبمه
~~

تتادمهاوخىتخسىکدنزهگدنىولىمنمهبهتىمه،تسىنهجوتبلاج
منگب~رىراگدىابنمهگنىاو،منکراکىتىابصوصخبىفدهىارب«

هه~

ا٠امىارفعزوادر

مىادرئىتمآابارمىنائىپوهدرگحطقارمنخساجنىارداا~دئابىمىموىمخم
١،٩منگلمحتاراهىتخمهمهنىاهئىمهدىابئمارچاا.هکمدادهماداوهدرگکاپ

-- همهاا~تغگودراذگماهنائىورهبىنابرهمىورزاىتسدملعمىامل
__رم

ىصعبوترسمابىضعب،دىاىماجنىاهباهامئم:تسىنصلگئىالئمىکدنز ه-
ىتسىاىناتمادکرهو،دىرىکبداىىزىچهگدىىاىماجنىاهبهمهىلو،هارکااب -
امئمهبدناوتىمنسکچىه،ىملعهچىهارىزدىنگورىکداىدوختىفرظهبتبن

--
ارهچنادىناوتىمنامئدننکىىحپئىنچرکاارىز،دىنکتفرئىهکدنللىمحت -رم- ،دىنکىرىکداىدىابدوخدادعتماقبطاذلدىرىکبداىتمرددسئىمهتخوماهگ رمرم،
قئمهبىکتبودرادتاتدوخدادعتماوناوتهبىکتبئىاودنتهچوهتهاهچ ~~
ىگدنزئىاهباسئ:تساىملگدننامىگدنزمامت~ملعبگىاربناتدوخ -
جراخىتلعهبىملگئىازاهاکرهودىوئىمدراوىملکئىادننامهىنىمز -هه
ىنىنىمزىگدنزردگرمهکروطنامه~تساىملگنىاردگرمدننام،دىسئ

--
هرابودهگتسمانادننامئىاودىوربىرکىدىملگهبادرفدىائم.دهدىمخر

--
ىتىعضواب،رگىدىطىارسردو،دىىاىاىدبرگىدىدبلاکردوهرابود،دىوئبهدنق ~~~
رطاخبىلو،تخومادهاوخاسئهبهچسلکناملعمهگدىنادىمنامش.رکىد
اههوکزاودىىامنىمرغسحراخهىروئکئىازاهگهدنى~اىاهلامرددىئمابهتئاد -----
رگىدىاهسلگاىوىمللئىاردهگهچنادرکدىهاوخکردهاکنادىرذگىم -- لاحردهگىگمگ،درگدهاوخگمکامئمهبىداىزدحهچاتدىاهتخوما
د.مدادباوجواا.تسىگردلباقناتىاربرضاح نمهبهئىمهپودنودراىگنىماملمىامنهارهگتساىفرحئىااا -
ومغبجومهگارىراگمنلوبقىمدوخبماهتسناوتنزونهئمىلو~دىوگىم
اا.مهدماجناتبغروىتحارهبدوئمىممهودفا -ه-

ىلو،دننکىمهچناناهگدنىبباتدرکهاکنرکىدنارسپهبملعمىامل _رم_ ارىزدتئادهجوتام~هباهنا.دناهدئمىئوکاپارماهناهمههکدرکهدهائم



ىنارفعزىادرم٠.م
ه>همىن٠رفعزىادر

ههه~
تباوجرگا.ىاهدئمانتاناناابهکارىمگهدمنازارىنهبهتبلا_ىاهدرک

~~~
ناناهکتسنادىهاوخنىاهتتادنمادمدماوتفراهىلاپنابرکاوتىنتبثم

~~رم
زردناوتهبئم~ىرادبتسودارناناىناوتىموتاىاودنتهىمدرمهنوگچ

ه
وتبتهباردوختاقوامامتدىابتسماتبتردئتىزتفدهرگاهکمهدىم

-
تمردقودوخمه،دنگمىقتاردوخرگفىسکرگاارىز،ىنلفرصتبتىارب

-
تئادرىسمگىردىناوربادننامهىرگفمىناوتىمام.هدرگمىسقتىناردوخ

-
نارابىاههنادنوحمهىرگفهکنىااىومىىامنىمىطاردوخهارناابهلمىئاب

هچهگدىنادبىتسىابىماهامتزامادگره~مىىامنبلطاررمتىبوهدنگارى
ارداردوخمهورگذورکفمامتدعبودىوئبدىلىامهچودبنگبدىهاوخىم

~
هارن

--
رکىدهمىنوىوربلاىنهبتمىمصتفصنابىحاوخىموترگااذل~دىنلزکرمتم
شوتمهتىمهوت.دنامىهاوخىقابىلدودتلاحردىنامبتبتردتبمىمصت ~~

ترکفودتىهاوخنلاىخىئماراىارادزکرهمهتلاحئىاردودوبىهاوخ
ه~

هکتسمانائىناوقئىرتمهمواهتردقئىرتکرزبزا~دوبدهاوخىئوشغمهئىمه
ارئمئدوىئابدحتمهئىمهدوخوامنتموکحواربوئگمىسقتارنمئمد

~ نامهدناوتىماممقنمئمداجنىارد~دئمابهدتمىقترگاىموصخب،هدبتسگث
ه ،ا.ىلدودوىمرتودتابىرىگمىممتتردقمدع -- ملعمئىاردقچهکمىدوبرکفئىاردوهدرگهاگنرگىدمههبامهمه

تبحنمامابىدرمدوبىمرتهبردقح~هدربىپنامراگفاقمعهبصوصخب
هگنىاهنمىونثبباوجوازاومىنزبواهبارنامىاهفرحمىتسناوتىمهگدرگىم

~ ىرتربووکروزهزادناهچاتهگمىداتفاىدنهملعمداىهب~دهدبروتسدامهبطقف
-.مدىمرپوهدوببلط ىعسودننابرهمذانازاىضعبونشخاهاملزاىراىبارچ~مرتحمداتمااا
،،_دنرادامگردرد

~--
نىاردتحبوهتشذکبثزاىساپ،گناسبول٠ا~تتغگامملعمىاملو

هبدنئابهنئادباحتناقحهگنىاثودبئمدنناممهنانآودننئادئمهىبسىلىاممم
-~

طتههگمدسورماملگىدراوىماگنه،ئمدرومرد~دندئهنئماذگاهىرمامل

ىدارفادننامتقىقحردامارىزدنتئادهجوت~هباهرسپهمه~متئادلاستغه

گىهگمىدوبراودىماومىتفرىهلامروگلامروگقلطمىگىراتردهکمىدوب

~دنلتىادهارامرونزاگىرابىاهغت
~

هبساههارهچهکدىمهفبودىربگبمبممتدىاباهامش:دادههاداملعمىامل
-

اىوووئببهارگىوىنامباجنىاىناوتىمگنابولون.تسازابنانىور

ردىحابصاىورفاسمگىىناوتىم،ىوئمزاسکدابدابونارقىاقهگنىا
-

مهابماوتىناوتىمنارامزىچنىاهممىلو.ىدرگاههوک،اروامىاهنىمزرس
ه-

ىلىامرگا.ىوئبىهاوخىمهراگچهکىرىکبمىمصتىنىابئىاربائبو،ىوشب ~
و،نکنرگىدارىرماحلئىارگفووربىرساملئىازاووثبنارغىاقگب

~
.نگکفندوب~ارقىاقهبحچارطقف،ىوسبهارگىىلىامهگئگنوکفزکره

~
زا،هدئئىعتتتشونرسردهکىروطنامه،ىوشبهارگىهگدشانبرگاىلو

هبارترکذورگفمامتو،نگنرگفنآهبهجاروزىهرپبىوئنارقىاقهکنىا

ىبوخبهارهکنىاهبعجاررتئىهچرهو.هدبفطعىوثبىبوخبهارگىهکنبا
ه

اا~دشدهاوخرتناساتىاربندشىبوخبصار،ىنگرکفىوئ
~

هبلمزىننم.مرتحمداتسا،٠.تفکوهدرگتبحمهبعورئماهرپزاىکى
--

منگىکدنزاجناردوموربلاپهبمتساوخىمنم،ماهدئىساملدراومنساوخ ~
ا،.متئادىمىرتثىبىتحاروىثىاسالاپردهگمدرگىمرگفاربز ~

باسحبىروطارهلاموهنىرگنامهبىدجىتلاحابامملممىامل

هدعگىتلابخهگنىاهنتسارادروخربىاهداعلاقوفتبمهازاهگدروآىم

ىدجىنحلابدعبو~دننکىمتحصهچهبحجاردننادىمنهکدثابىمهچبرسپ

.دبمرپ



،،-،،->.
وعوفومنىاهبعجارىدوزبههمراودىم٠ىلو،دىئکدهاوخازاردهبهراب

لاحردىلو.منىئنبتبحمهبامئمابنىدحىحمانوحىحمادربراکبعوضوم

ىاربارىزمىزادرپبدوخراگهبوهتفردوخهارهبمادگرههکتسارتهبرضاح
-

ىاجزاواهارممىکمهاموهتماخابوا،،.مىاهدرگراگىفاکهزادناهبزورکى

موئمىمدنلباجزاتمحزابنمدرکهدهاثمهکامملعمىاملومىتساخربدوخ
ه

درگىمرکفدىدىمىسکرههکىوحنب،درکگمگنمهبوهتفرکارملغبرىز
~

.تغکو.درادتداعراکئىاهبوا
~

دىهاوخمهىورهبگىراتىاهنلادردهنرگودىوربلاحاهرپبوخ٠ا
~

،،~مىنىبهنکشىاپابارىرکىدهدعمىهاوخىمنهکامو،داتفا

ررقمدمومزارتدوزکنىازاودنفانثىملکزانورىبهبهلجعاباهسپهمه
ه

.تغکنمهبملحمىاملو.دندوبلاحشوخدندرکىمکرتارىملک
~~

اتهکمرادگئىلوتئلربدهاوخحبمادرفتىامنهارىامل،گناسبول۶٠
ه

ودهدىثرازکنمرتربهبدىابارىزدنىبباروتدناوتببورغاتئتحاىورهظزادعب
-
دئابىموترکفهبهکهدادربخواىلو.دىامنهثاراىتروئمعمجمهبمهىشرازک

ىتسارو،دئابىمىفارراىسبوتزاهگهداتسرفىربخواهبمهنىرتربو
ههه

هبرضوهدزىدنخبلفرحناابو،،.هدرواتىاربىزىچتىامنهارکناسبول
ه~ه
مداتسىااجناردىاهظحلدنچ.تفروهتئکربدعبو،تخاونماهنائهبىاتها

-
ناغادوبردهکنم،~ابىفارنمزانىرتربدىابارچهگمتفکىمدوخابو

~
ىاملهگمدوبرکفنىارد.مدوبهدئىاهلامزىننارگىدمئچردو،ماهدئ

مامتردارىز،مدوبهدزناجىهزىنتلعنىمههبوتساهدرواهچمىاربمىامنهار
~

.مدوبهدومننتفاىردىاهىدهزکرهمرممتدم

نورىبهبعورئمدثىمدراوىملکراگزىمترپبهارهکىعقومردتمرد

زامىاهاپهبهجاروهدرگدروخربنمابهناتمودىنحلابوا.مدومنىملگزانتفر

نمهبواودنئمابىمنتفاىافئلاحردجىردتبهکمدادباوجواهب.دومنلاومنم

ه.همىنارفعزىادر

هکمدىنئمومدوبلوغئمىراکزىمتهباهاملقاطاردزورمانما٠.هکتفک-
~~

تىاضروتزاىلىخئىرتربو،تئمادىهاوخنائخردىاهدنىاوتدنتفکىم
اتمدومنگمگواهبومدرگلدبودرواابىاهلمجدنچاا~تساهدرکلماح

رىزارساهنلادردوهدرگىظفاحادخىپسودىامنئئورارزوسهرگى~خارچ __
گچوگدبعمگىهبهگلبمتفرنهناخزپئاهبىلو،مدىسرهناخزپشاهباتمدئم ___
هتشذگئمربهچناهرابردرگفتهبومنىئنباهنتمتساوخىم~مدسدراوناگىدزن

~هه
~~مزادرپتئمذگدهاوخهدنىاردئمربهچناو دوجوىصوصخىکدنزئمنوچمهىاهبلطىاربىساملگىرد ه٠ جاىتحاهلدوبىتلاحردرکاىنمنوچمهومدوبهبلطاىولچگىئم.تئادن
زاىگىتشپردوهدربهانپگچوکدبعمگىهبدىابىمتشادىىاهنتهب
.دوئنوامحازمىکوهدئمروهطوندوختارگفترددناوتباتدنىئنباههمجم -
ىاهخارچهکمدرکهدهائمومدرو!هانپگچوگدبعهئىاهبنمئىاربانب --ه-

باناناهرکرددوخىگهظحلمىبابىگارىزدننارپىمهقرجنازوسهرگ
واهراوىدندرگهاىسهبودئىمدماصتماهنارچزاهگىهاىمدود.دوبهدومندراو ~
زاومتفرهاردبعمنوردردرتئىبىگ.دوبلوغثمبانوردبهدودئتخىر --
درومهگىاهمجمهىاسردوتئذکتساخىمربدودنانازاهگىىاهزوسدوع
هبىرادومهلگومدىنئمىروخروخىادمئتئنزاىپ~متئندوبماهقلم -_
وهتفرمىاهاپىورهبهگنانامهبرکهداوناخزامدىدارىتمود،درواراثفمتئپ
.هدرکىرتدنلبروخروخودومنىئىاههجنپندرکزابوندرگتسئمهبعورئم ~~
ىئئموگهتوهدادىئلامارىئمرنىاهومومدرکىزابربپهبرکابىاهظحلدنچ ~ا
هبرگنىا~تخادناهارىرتدنلبىاهروخروخواو،مدىثگارىئمدومدناراخار ~ ~تفربماوخبمىادرئمادىوروهتخادنائىىاپهباردوخصناهگان

-~
ومدرگرگفمىگدنزتخسحاقوهمههبومدروامهبارمتمدودىاههجنپ -هه ئىدهبهگاهىضعبىاربدوبناساردقچهگمدرکرگف،مدرواداىباراهنا



ىنارفعزىادرمه.و
ه-

حىرئتارىگدنزئىناوقىناساهبدنناوتىمهگهننگرکفو،دنوئمانتعاىب ٠-
زاهکاردوخىلغئهتاارابجاىتىابىمهگىکچوکهچبرپىاربىلو.دنىامن
~
ىعلطائىرتکچوگولىامتئىرتمکهگىلاحرد،درىذپبتسئادنىعلطاچىهنآ

.دوبتخس،تسئادننازا

.متفرباوخى،مدوبهتسئتتاقوازاىراىسبدننامهکىلاحردوراکفائىااب

~~
ابنورىبىاههىاس~تشذگىمهئىمهدننامتاعاسودوبهتفرباوخبزىنهبرک

~~
وهدرکىطنىمقىورهباردوخهارباتفاارىزدنتئکرتهرىتبئندىسرارف

اساهلىاههناخ.دروآىمربرساههوگللقتئپزاباتهممافنىمىسهغىتىدوزب

ئمودندوبهدومننئوردندزىمگمثپحرودزاهگاردوخزوسهرگىاهغارچ
-

.مىدوبهتقربماوخبسدقمهمجمىاپردرپهبرگو

گىئمىگىدزنرد.دوبهدرلادىپهنخرمباوخىاىندنوردبمىادىزوزو
رئاتمارمگىتاپهلتىتردقودزىمهسرپفارهاىاضفردىرگفتردق
تمحزبارماتبىاهگلپوهدرگدنلبارماهدولآباوخرس.تخاسىم

ه~
و،مدومنسحمناونازىورارىگچوگناکتامدوبتخردقچادخهارمدوثگ

- هقىرطگىمهئىا،درئفىمکوهتفرکنادندهبارمتسدهقلعىورزاىناهد
م~~دوبهدىباوحنمنامادرداربئمامتهکدوبىناوىحطسوتتحمندادناثن -~
ىوگنرىباىابىزنامثچردزوسهرگىاهغارچرونودادرسىنلوطودنلب

-ه---
ردقناشهاگن،تخادنامىوربتبحمزاىگاحىهاگنودماردخرسگنرهب
شنتفرزاسپطقفهگدوبمرن

نوردبمىونازىورزاواارىز،مدرگ~ارنا~
ه~

~تخىماردناابودىزخىکىرات
هزاتىاهناوختساهگتنامىمنادبو)دندوبهدئگشخمىاهاپاها

-~ ئگممىىوکهکدوبنانچمىاپربىکتخوسهنائن~دندىىاسىممهبماهتفاىماىتلا ´~~ .~~طامنارىزابناهدمخزودوئمهراپتئموگوهدئمهدنکنارهتصا



ىنارفعزىادرم٠.ر
...مىنا~،ىاد،

---
ردهمجمهکدماىمرظنبومدرکهکنبقمهب~مدربىمربىصاخىجىک -
رانکارمدوخمىاىدرددوجوابهکمدئمهدامائمودقابىممىوربنداتفالاح

همسجمىورهبىاههىامىزابوهدوبملاىخرداهنىاهمههگمدىمهفىلو،مئگب
ه

~.دوبهخرگماهدنخ.داتف1دهاوخمىوربهمسجممنگرگفهکدئتعاب
فرطناهبومدىزخاپوتسدراهچىورهب.دندوبهدشمکمىاهاپدردلاح

ىکىدبمئىا.منىببگچوکدبعمئىارداراعدىىورسگىدىائماتمتفرهمسجم -- هدکنهدهائمار~اعدىىورسناردزکرهنمودوبىنوردوگحوکدباعمزا
~

تگرئاعدسىورممردکرزبدبعمردطتهىتىابىمهبلطىاههچبامارىزمدوب
-~

ردارگچوگدبعمئىاىلو~دتىملرتنکوهدىدرگتىاعرلماکرمائىاومىنل
-

ناسناتسمدتخاسىاهنامتخاسرىزودندوبهتخاسهوکگنسناىمردىاهرغح
~

هگىلاحردوطاىتحااباذل،دندرکىمهچودوبهچاجناردهکمتنادىمن~دوب
ه هبىهاگنومتفرىئىپهبمروخنئىمزهباتمدوبهدىئگرتلابارمىادونماد .متخادناچپفرطنا~

اراملهنمىوربوررد.دوبدهاوخهجوتبلاجمىاربهکمدرکىمرگف
هنئنهرىادنونالهبورىاهرىادرددوخىنارغعزىاهادرردهکمدرکهدهائم

ىئىس،تسئاددوجوىئبتىاهدتئىىزتىرگمىورربهرىادنوناگرد~دندوب -~-
ىزىچاجناردهگدماىمرظنبارىز،منکصخشمارناتىهاممدوبنرداقهک ه~
دوبماهدىئارترمربهاتوگىومهچناومدماردهزرلب~تسىنلاحئىعردوتسه ~~~
سملارمىاپارصىزىکناتثحوودرمناتئکناهگدوبنادننام،داتسىاخىم -٠ه
ىورربهگدماىمرظنب~منگرارفدوبگىدزنهگمدوبهدىمرتودقناودىامنىم ئىعردو،تثادنىقىقمىدوجواىدئىاردهگدوادرارقهدنزىدوجوموگم~ا- ~~~ طقفنمو،هدوبنزگرهىدوجومنىنحزىنىرگىدىاىندردهگدوبنادنناملاح
~مدوبهدسهرىخىمرتزا

ىاهرگدىاتم~دشابىمهرگگىمنىبىمهکهحنامدادصىختتهرخلاب

ذوفنمتارقفنوتسرددردزاىىتىاههجنپنوچمهوهتفرلابمىاهاپزادردجاوما

ىاجزاندسهدنگلاحردمىاههدندهگمدرگىمسحدردتدشزا،دندرک

رابجلابومدوبهدمئىمحىبدوبهدشمضرامهگىدىدئدردزا.دنشابىمدوخ
-~
مفارطاهبدئمهتساگدردتدشزاهگجىردتب~دىدرگحفردرداتمدىئگزاردمارا

-~
~مدىدىمدبنىندىدهکارهچناىمدقمهمسجمهرتهىاسردومتىرگن

زا~دندوبهدنروخناگتىاههىاسىارادراوىدىورلىطتمىاههرجنپ

ناربهگدوبفاصىلمخمىفافئمهبهرتبسئهرجنپهئىئنودبىاههرغحنورد
~

وتوقاى،درمز،ىماملاىاهگنرهبتارهاوجئىا.دندوبهدىئماپىتارهاوجهزىر
ه~

نامسارد~دندزىمگمثچوهدئىئخپناخرچنامساردهگدندوبهزورىف
~~

ىاهکنرابهکلبدنتسىنىنارونىاهطقنطقفناکراتمتبتگاپىاوهوفاص
~

هکدوبنربانوچظىلغرابغودرکودودناگمئىارد.دنوشىمهدىددوخىقبقح
.<_
دنناموگنرخرممصرامهراتس.دناشوپبارناتمظعوهدرگراتارنامسا

-
هگىگچوگهطقنهگبلاحرد،دوبزبس)دىهاناىمونوهراتسوگنرمکىتوقاى

--
ىىامندوخنارکىبنامسارددوخىاهزووىفگنرابتشادمان)رىت(ىووگرم

~~
ىباتهمبشماو،دوبهدشهدىئاپهرىتنامساردىماملادرگزاورابغ.دوگىم

~~دزادرپتباقرهباهنامماىابىزراونائىااباتتشادندوجو
هباههىاسئىرتکرزبمادناودندوبوپاکتردناصقوىاههىاسراوىدىوررب

تسدرىزردىاههلوتوگدنامهاههىاسئىرتکچوگهگىلاحرددىمرىمفقس

همدمىزوههرگغارچئمىکىدزنرد~دنتفرىمهجرونىمزىورربهىقبىاپو

رىززاودوبهلد
نىمزىورهبباذمهرکزاىىاههرطقدوبهدروخگرتهگنا~

ه~~

1١هنلوردهرگهدنامىقابوهدمار٠٠»رحى~هتىىادمابناهکانهگنىاات،دىگچىم
-

شوماخلاحردهگلعئمگىرترودىاهلمافرد.دىدرکشخپئىمزىوررب
~--

ودىگبماراراوىدرانگرددعباتتخوسىمدوخىاههلعثئىرخاابدوبندئ
~

ردمدوبهدئمرادىبباوخزااتعفدهگنىاهبرظن.دنىامنئشورارنامهزابدعب



ه۵همىنارفمزىادرىنارفعزىادرممم.
~-هه مئوگباهاملدروىادم.متئادرارقباتقالاىمردرگىدىىاىدورگىدىحطم -~ ارنىمىمىاهلوگنزوهدرکزاردىتمدنانازاىگىرابگىدنچره~دروحت ه~- ~ادصابارىرکىدهلوگنزدوبتئنوا<ىوربورهگىرگىدرفندعىوتخاوتىم _ه زاواىقىموم.دندادىمهمادادوخىناوخدروهبهرابودىپموتخاوتىمرگىد ~~ ناسونوساگعنازااهراوىدابدروخربردوتئمادقرفاىدهاقنرگىدابنانادرو

~دئمىمرادروخربىصاخ
~- ودرواردادمهبارىگنقىورانکرفنوهتفوگمهباراهتمداهاملهتسدرس ه٠ ~تغکوهدرکدنلبىتافىرثتىدروهباردوخىادمموسرغن -د همادادوخىناوخهروهببىترتئپاهبو_~ونئبارامحورگنابهاا٠ ه

ودومنىمعورئمىدعبرفن،دنامىمزابندناوخدروزارفنگىهاگرهودندادىم
ودنتخادرپىناوخدروهىمهابهمهىدنچزاىپ.دادىههماداارئىرىدىاهدرو

ئمو،دىشگىمنورىبنامزنوردزاارموتفرىمئىىاپولابمهاباهنآىادص .دوبرىزرارقزادئمىمهدناوخهگىاهىعدا~مدشىمادجدوخزا ~د ~ونثبارامحورگنابها
~دىتهفاغحنودبىئحوطحهردوتئحوتلاحردهکىناگىا -
~ونئبارامحورگناب
.مىئمابظفاحارلاظافحنودبمىاوتبافات _ ~دورىملابوهتساخربنادودومىازومىماردوعهخائمئىلواو ~~ ~درىکبجواىنامشلامىاوحورهراذگب ه دىرىگرارقتظاقحتحتات ~د ~ونئبارامحورگنابها
~دىوئىمحمجمهبىمرتقا~رههکىناگىا ه
ونئبارامحورگناب
~دىثخردمىهاوخراتبسئردغارچگىدتنامهارىز

ناگتن~اردىجاومانگىلوتئمادنىموصخبلکئم،دوبهدئهتخاسچىهزاهگ
-

زاىکىسىلابزاوموشبرتکىدزنناهبمتسناوتىمهکمدوبلىام:دروخىم ه-
وهتسئنئىاربانب~مدثىمفئگتروصناردىلو،منکغىبرظنناهباهامل ه
و،منکهراظنرتعمجىساوحاباتمدىئگماهدولاباوخنامئچهبارمىاهتسد
ادودىاوهئىاردمناوتب

~
هکمدىسرهجىتنئىاهبهرخلاب.منىببرتهبهرىتوهدول

ومدرگهراظنوهتفرىئىپاپوتسدراهحپىورهبهرابو٠وهدىرپمرسزاباوخ
املودىاههنائمئىبزامناوتباتمدرکفرطنآوفرطنىاارمدوخىمگئىنچمه

-.منىببرنهب
لاتىرکگىىئىئئىاهکدوبهدثئئمورمىارباتعفد_مدىدارناو

--ه
ىورلاتىرگنا.لماگوىئخئىرتکحپوکنودب،دوبکرزبىکنموىعىبط ~
فوطعمناهباهامللماکهجوتوتثادرارقدوخهدئمىراگهدنگىوکس
~ا~
.دندوبهتسشننارباربردهدشبوذجملماگتلاحهبهگىىاهامل~دوبهتشگ
~ه دوخىکىزىفمشچابهنىلو،دندرگىمهاکنتقداب)رولب(لاتسىرکئىاهباهنا ~~
ناهباذل،مشابىمئىبئشورمهنمبوخهکمدىثىدنادوخاب~موسمثچابهکلب

~
راگباردوخىنىبنئموردادعتساهگلبمدرگنهاگندوخنامثچابلانسىرگ ~ ىدودىمطلتوهدبچپمهبهکمدومنهدهاثمارىىاهگنرلانىرکرد.متخادنا --
گىزاهگدوبنادننام،دوبهداعلاقوفوگانتئحومىارب.دوبناىامننارد
ىىافرژنوردهبهطقنئىرتلابزانداتفادننام،مشابىمطوقسلاحردىدنلب ~
ىاهکنرزارپىىاىند،دوبرواهنپىىاىندهگبدوبنافرژگىئىاىلو،(اىاپىب
~تواغتفىاهدرادناتمااب،تواغتم

-- وفرطنىاهبهگىکراچىبئىعردوئىکمغىمدرمهکمدرکهدهاثم رم_. اردوخهىحوروحوررگىدىراىبوهدمارظنبدنمدردىراىب،دنتفرىمفرطنا ه
.دناهرباراهنااتدئابهتشاددوجو~امنهارهگىانودب.دندوبهتخاب

~
ردهگدوبئىادننامومدوبهنسثناجناودهسلختلاحهبهگىروطنامه



ىنارغعزىادرمممم

.مىوثمىگىرات۵ارفاممىامنهارمىاوتبات
~دئخودبواهدنزدننامئتخساباتمىنازوسىماردوعهخائمئىمود

~
ارامئممىناوتباتدنگبسگارامهدئهثاراىىانئمورامئمحورهکدىراذگب

~مىوئمامنهار -د ~ونئبارامىاهحورگنابها
.دىاهتفرورفلهججىلخردکىناکىا
.دىونئبارامحورهکناب

<ه ~اههردزائتئذگىاربتساىلپدننامهامگگ
-

~دنگىمگمگهارزائتشذگهبارامئمو
~دزىخىمربلادودومنازوصىهاردوعهخائئىموسو ~
~دورباه~انشورناىمهبهناعاجئوهدئگىدزنناتحوردىراذگب ~د ~دىونثبارامىاهحورگنابها ه~ .دىاهدشتخىگدنززاهگناناىا ه~
ردىرادارفىئوکامحورگنابهب ~~~ وهدومنزاورپناردامشحورهکىئمارا،دادمىهارخىئماراامشهبام

~دشدهاوخهزات
__

ردوئناورتهاوهتساخربنادوداتهدرلئئوراردوعهخاشئىمراهچو ~دىزىخربهرابودوهدشهزاتناتحوراتدادمىهاوخاسئهبىئمارا_ ~
~دىونثبارامىاهحورگناب ~
.دىشابىمانتعاىبىمدقمتاملگهبهگناره
.دىدنوپبلادىواحىتقىقحهبات،مىرواىمىئماراامشىارب

~ ~درواىبىئوخىاهحىارامثىگدنزهباتمىازوسىماردوعهخائئىمجنپو
~دىادبدىاوتباتدىنکبزابارناترگف

--ه وتخاونتصااودوخگنزىىاملودىدرگتگامىناوخمهىادص

~~ زامادکرهراگودبرددنتخاوناردوخىاههلوگتزوهدرکىساتواهبنارکىد ~~ ابهمهدنئمابهدراذگىلبقىرارقهگنىادننامدعبوادجادجاردوخىوکنزاهامل _---
ىماخىماگعنادبعمانلاردلاىادصهگدندرواردادصباردوخىاههلوگنزمه _رم_ ئىارئا،دندرواردادصباراهکنزهرابودوهدرگىناوخدروهرابوداهنا~تئاد ~
هدننکمزىتونپىهىتلاحوصاخىاهبذاجهلوگنزئتخاونوىناوخدروعون
~تئماد

هه~ اىا٩دندوبئمفارطااهنااى_مدادهمادامفارطارددارفاندرگهاکنهبئم ~~ ارىز٩دوبىلاتىرکنوردردمهاگنگنىااى٩مدرگىهرىمىرگىدىاىندرد _رم_ نامساورتزبماهغلمهگىناگم.مئمابىمىرکىدىاىندردهگدهاىمرظنب
دىدناوتىمرتهبارزىچهمههگىناکم،تسارتنب~ا

ابمتناوتىماراهنآ،نمىادخ_دندوبهدىىورزبسىاهغلقمىاهاپرىزرد ~ هبوهدثمدرمىادرزاهگارىتبوطرمتناوتىمىنح!منگىحمىاهاپناتئکنا __ ارناومدىئگاهغلعىورهباراهنا،زىنمىاهتسد.منکىحدىمرىممناوناز -
مفارطاهبىصاخهجوتاب.مدومنىحارىىاههزىرگنمئبنچمهومدرگسح هه ىارادودندرگىم~امندوخدوخزبسگنرابمىوربورردىاههرخص~متسىرگن -- زاىگى:دنتئادىرگىدىاهگنراههرخمهىقب.دندوبدوخىوررددىغمىطوطخ __ هکدوبخرسهبلىامىکنرىاراددوبهدرگبلجىموصخبارمهجوتهگلانا _رمرم دومنبذجارمهگهچناىلو.تئماددوخىورهبدىفسىرىئمگنرهبىىاههگر رتىدامىحپهمه،دروخىممئچهبىندرگنروابىتقىقحابزىچهمههکدوبئىا ~ .دوبىرتحفاوورت~ىاهگنرىارادودومنىمىدامزا -_

~مدرگىم~مترومپچفرطىورهبارلاودىزوىمهتسهاىمىن
ىجراخهگىىاهوبودوبىاتخانثانحىاورىارادارىزدوبهبقرتمرىنمىارب
هب۵انگزوزووا.دومنىمىروبنزدننامههکمدىدىزچواهلمافاب~دومنىم ~-~ رداراهنىاهمه.تفرورفىئىاهگربلگروپثنوردردوتئنىگحپوگلگىور



١و/~ارفعزىادر ١

_~-
ومدمادوخبناهگان~مدرکىمىحنامزتشذکىماسحانودبرازغلمئىا

~~رم
ناناهب.دندماىممفرطبهکمدىدارىهورکارىزدومنهنخرمدوجوردسرت

---
دندماىممفرطبنانچمهاهناودوبهدشبلمئمزاگرحتتردقوهدرگهاکن

_رم~رم_
ىهاعرىغناناردىىچىلومدرگهاکنناناهب~مدوبهتفرکرارقنانارىسردو
ابمهىضعبودندوبهدرگهىکتىىاهبوچهبودندوبرىپنانىازاىراىسب~دوب __~
وهدوبىئوپهدنژنانازاىراىب،دوبلشناناىاهاپارىزدندماىمهارتمحز ٠~
تلاحهکىناناهمهردىلو،دندومنىمدنمتورئوهفرمارهاظزىنىراىب

واهنزئىاىناکتئىرتکچوک،دندومنىمهراچىبونامارههمهارىزدوبگرتثم
_-

اهنا،ذندروخىمهگىوهدراذکدوخهنىسىورهبتسدوهدرکناسارهارنادرم
--

وهدىدناررگىدمههکدوبئىادنناموهدرگهاگندرخفارطاهبىبمعىتلاحاب
هدشىثومارف،اهنتهکدندرکىم~نانآدىسرىمرظنب،دنربخىبمهدوجوزا

.دنشابىننتخانثانىنىمزرمردهدئدرطوهدشکرتو
__. ودندماىممفرطبنانچمهاهنا

´
دوجوطقفودندوبدوخرکفردطقفمادکره

--
وبنانىازامادگچىه،دندماىمهورکگىردهکىلاحرددندرکىمسحاردوخ

هه~~
ىىادمانا́~رطبنانا.دنتشادنىربخىرگىدروضحزاوهدرگندروخربى~رر --د-
ىا،دىنکىئوگامىاهحورگنابهبها٠٠~مدىنشىممهنمهکدندماىم -- مهدارفازاهورکئىاوتشادهمادادروىادص،،.دىاهراواامنهارنودبهکىناک
ىاهتروصىلودادىمخرىىچهچهکمدىدىمنىلوهدمآىصصخبلحمات

~~
،تشکىمرونمىوىدرىغىدونثوخعونگىابوهدشىئاثبدارفائىاهتفرک

ه~
دوخبدرمونززاهکدوبنادنناموهداتىارتتماقتسارنانازامادگره

نمدىدزاوهدادهمادادوخهارهبنانا~دنتفرىمهاررطاخنانىمطاابوهدشنئمطم --- دوبئىادننامومدروخىاهکىودروخمشوگهبىکنزىادصناهکان.دندشرود
تبىخنرنآردوهدوبىگدابدابهکمدرلىمىح،دشگىمارمىسگهگ
.مورنرتلاباتموثىمهدىئگدرادارمندربدصقهگىدابدنتهىلعوماهدش

-~ نداتفالاحردهگمدرکىحمدرکرههاگنهرظنمناهبهکروطنامه _-
وهدئموحمجىردتبمدوبهدىدهگىىاهگنرودثىمرتهرىتلامساارىزمشابىم

~ ~تفرگىمربرداراىدىدننامهمىاهرباودئىمرتگچوگورتگچوکزىچهمه
دندئمقربودعرا<هارمههاىمىرباهبلدبماهرباجىردتبمنامثچلباقمرد

ومتفرىهرتلابهبرتئىبهچرهئمودئمىمرتگچوگورتگچوگاىند -ه ودىخرحپىممىاهاپرىزردهگمدىدارىفراهرکمدرکهاگنرىزهبهکىماکنه
رىزردتناوتىمنئىمزوهدوبمىاپوتسدراهچىورهبنمارىزمدمادوخبدعب ~ ناگتدعبومدوبهدمئمجىگ.اجکاىو،مدوبدبعمردئم.دخرچبمىاپوتمد
.دوبهدادناکتارمزغمهکىناکت،تخمراىبىناگت،مدروخىدىدئم _رم

درابودو،مدىلامارمنامثچوددروالابارمتسد،مدوبجىکىاهظحلدنچ
~ دوبنىرگىدىاىد،دئابىملاتىرکهرابوداندهکمدرکهدهائمو،مدئمهرىخ

لاتىرلئىا.نوردردىىانئورنودبوناجنودبىلاتىرگ،دوبلاتىرگطقف
ه ىتبهبهگىگنسدننام،تئادرارقدوخهدشىراکهدنکىوگمىورهبزونه __ ىىابىزىاههبرجتهبناقىرطزاتناوتىمناناهگدوبنىتلاىلو،دوبهىبش -_ هگتناهىاپئىىاپىورزاوهتساخربدوخىاجزاهتسهاىىامل~دنگىباىتسد

__ وهدرگزابارناوا،دماىملمخمرظنبهکىاهچراپ،تئادربهدئماتىاهچراپ -
لاتىرگفرطبرابهسو.دىائموپلماگارلافارطاودىئگلاتىرگىورهب ه~ه
هنابجعتمهگدوبماگنهئىاردىددرکربدوخىاجبهکتئگربوهدرگمىظعت ~ ىاربوتئگىلوتسمطىحمربهبقرتمرىغىتوگسىاهىائدنچ~داتفائمهبىئرظن -- هگدوبلادنناه_چىهرگىدودزمگحمرابگىمبلقوداتىاتگرحزالامزئم ~ .؟وئمىمهحپهگدننىباتدندوبرظتنموتگاسوهدئمشوکلامزوتعىبطمات _رم_-- هداتىانانائىرتکىدزنمتفرگقمروصاهاملئىبتهاراىبىىوکتفگ ~ه٠ نامشحپرباربردودوبلانائىرتلگىهتشمردوا.تفرگرارقم~ىلطردد ~ هبحورئودوبهداتىامرممىلابوا~دومنىملاتوپزارتگرزبما۵دز~و



>ادرلىنارفعزىاددىارفعزىادرمااه

----
درکاشرپنىا٠٠تغکوهدماردادمبىرکىدىاملهکدوبهدرکتبحم

--
ارلاىخىتحارهکىتلاحابوا،،~دئمابىمگناسبولىئمانوا،تماراىگنىم

رکىپلوغىاملاا.رواىبهرىادنوودباروا۶٠.دادهماداودزاراهفرحنىادىامرىم ه
تسنادىمهک_اجنازادعبودرکدنلباپىورهبارموهدربنملغبرىزهبتسد

~~ هکتنادىهارىزدرباهاملهرىادنوردبوهدرکدنلبارممنهراىگنىمدرکائم
~-

ىىوکدندوبهسهرىخنمهبىکمعاهاهل.دئابىمراوئدمىاربئنفرهار ~-
ىپناورملققىاقحهبودنىامنىسرزابارنانوردودننىببارمحوردنتساوخىم
~دنسربلا،اروامهبودنربب

ماجنااموصخمارىطلغراکهکمتنادىمنارىزمدوبهدىسرتراىسبنم
.-

زارپهئىمهرگىددباعمارىزمدوبهدرگباختنااردبعمنىانم~ماهداد

.منکرکفمنماوخىمنمىلو~دنتسثنىمنرکفتهبهکدوبىکچوکىاههچبرپ --
و)ىدرکىمهچاجنىاردکناسبولبوخ.تفکىرىپومادناگچوکىاملو

-.مدادباوجنم
هشىمهومىاىمگچوکدباعمهبرکغتىاربهگتساهتدم~مرتحمداتما٠٠

محازماتمنىئنىمىمدقمىاهمسجمهانپرد
نم.موئندناتسئنرکغتهبهکنانا~

~ات
.متغکتلاجخابو،،.منکىمتلاخدامثىاعدراکردهکمدرکىمنرکفلصا

تمقردا،.مدئرادىبامئمهىعداىادصزادعبومتفرباوخبنمتقىقحرد٠۶

ىادموهدادتسدزااردوخهرکهدئمخاووسزوسهرکغارچگىنمپچ
--

ننورنودبنونکاهکناهلىتفارىزتساخربنازاىىوبودودودرکىگچوک ر-
هبرکودئمدنلبواررومواررومىادم~دئدنلبناىوبوهتخوسىاهىنائدنچدوب

خىساردوخمدودادراشفنمباردوخرسوهدمآمفرطباملودطسوزارىپ
~

رمهرابودواومدربىوىاهومىلبلهبومدومنزاردنازرلىتمد.تشادهکن

املودطموزاودادهمادادوحنهارهبىروخروخابوهدادراثفمىاهاپهباردوخ
-_~~-

.ذتضکنانازاىکىوتخادنارکىدممهبىهاکناهناتفرودرگادىپىهار

--
هبدرکهقلعراهظاهکنىائمضوتخانئاروتظفاحمرىپهبرگ~گنابولبوخ

- ~-~ىىوکىمتسردوتهکدىامهفام ودوشىمرودهگدرکهدهائمموهتثگربهبرکفرطبدوبرتناوجهک~امل
--

تمدناسىىردوبمولعهلماگروطبهکىرىپىاملوتثگربىدنخبلابدعب
--

.تغگوهدومننمهبىهاگنتساگچوگ
-

تامىلعتتحتىتسىابهکتساىرسپنامهئىا.مرواىمداىبئمهلب۵٠
~

همه،،.مىنلراضحااروااتمىدوبىثىامنهازرظتنمام،درىکرارقىصوصخم
~ ىىاهداهنئىپىرغندنچودندرگملعااردوختقفاومىىاوجنابرکىدىاهامل ~~

گىتاپهلتىاهاملاهاملئىا.مدىنشىممدوبهدثنجىگداىزرگاهگدتدومنزىن
-

گمگنارگىدهبهکدندوبىناگوهدوبرىمضئثوراهنىا.دندوبهدىزرو
__

ورنانازاىگى~مدوبتشنناناناىمردزرلوىمرتابئملاحو.دندومنىم
ه

.تغگوهدرکنمى
~ وتاناگماواهتردقهبحجار،مىاهدىنئمراىبوتهبعجارامگنابولاا

امتقىقحرد.وتهدنىاهبعجارئىنچمه،مىرادربخوتىنوردىاهدادعتسا
هچوتدرومردمىنادبهگمىاهدرگقىقحتوتتلامتحاهبعجارهگمىدوبىناسگ
درومردمىناوتباماتىنکهبرجتارىتخمىمگىرفاحاىآ،لاحو.دثمدهاوخ

وىناهىگىرغسهباروتمىراددمقام٩مىنگىباىزراوتىاهتردقتىمکوتىفىگ
~

،،~مىارذکبلاتوپزاىحبئترومهباروتمىهاوخىم،مىربىناهىلرىز ~ه
ئمهگدننگىمرگف٩مىنارذگب.مهرگهاگنواهبدىدرتوگئابئم ~

هارىلوموربهاراهنلادردىتخسهبمتسناوتىمئم٩تفرمهاوخهاوهنوگچ

~دندوبهتفاىماىتلالماگزوتهمىاهاپارىزدوبنرىممىاربدوخبنانىمطاابنهر
ىاهفوحهبعجار

ئمادئىىاپهگىلاحردومدرگرکفىملاهاملنا~ -
~،متفکمدىچپىممتمدردارمىادر هلمنگدزئموگدىابىلو،متهامشتردقراىتخاردئم،مرتحمناداتصااا



ه
گىناونعبىلو~موربهارداىزهدماىثىپمىاربهکىتافداصتتلعهبمناوتىمن

~
مىامنمارىاملهگمراودىماومراذکىمتاضحراىتخاردارمدوخبوخبمار

~
،،~دنىامرفبدىىاتارمباختنانىاپودنودراىگنىمامل

~
ارىز،دزنمهىدنخبلىتحودىهنخنمدوحزارتکرزبىاهفرحهبىسک

درمرىپىاملو.منکبمناوتىمهچرههکمتئادىعسومدوبهبرجتنودبوناوج
-

~تفکنمهب
ه

تىعفوهکمىنادىمارىزىئکبزاردنىمزىورهبهگمىلىامگناسبول٠١

نىمزىورهبدىابوىنىثنبونازراهچىتنسروطبهکدهدىمن--هزاىاتىاهاپ

هکارمىاهتسدوداهنمرسرىزهبوهتئادربىئلابگىرىپىاملاا~ىئکبزارد
-ه-

.دندراذکمفانوهنىمقانجىبهىحانرددتدوبهدرکورفمهناتئکناردتئکتا
ه~ه
هرىادنوناکردنمرسهکدنتفرکرارقىوحنهبودنتثنمرودباهاملهاکنا
~~٠~
رارقىمدقمىاهمسجمرانکردناهىاپابارلاتىرگلبقو،تفرگرارقنانا

ه
نمو،دروآىئتالقنمگىابهارمهدوعىرادقموتفراهاملزاىکى.دنداد

ماهسطمهبدوىگىدزنهکدودمامئتساابارمدوخىورب~اهکدوبگىدزن

ه-~مربدقادناى
نمبىگتختلاحودنوئىمىگنممىاهکلپهکمدرکىحبجعتاب

~
واههناچطقفنمودندرکىمهاگتئمهبهنولابهباهامل~دهدىمتسد

ىاهطقنهبودندوبهدرببقعهباردوخرمارىزمدىدىمارنانآىتىبىاههرپ
~

~٩٠اجکىلو~دندرکىمهاکننمربلوهجم
ناهکان~مدوبهدىنئنلبقهگتساخىمربىادمتخسىمهکودومزا

هه
ناکتنامتخاممرظنردارىزدندرواىمراثفوهدشلفقمهبرتئىبمناتئکنا

راچدلاتوپردهکمدرگىمرکفومدوبهدىنئمراىبهلزلزهىحجاو.دروخىم
~

رگاارىز،مدرک<لتنکارمدوخىلو،مدوبهدشناسارهوهچاپتسد.مىاهدشهلزلق
ه~

هدهاشمو،مدربىمارمىامتهارىاملىوربامتئاذکىمرارفهباپوهتساحاپى

.دناهتسشندوخلحمردودرنوخراىسباهاملهکمدرک

،دروخبمهبملاحدوبگىدزنقموتسثادهماداىاهظحلدنچتاناسون

زاىگىهگمدرگهدهائسدعىومورىملابفرطبهگمدرگرگفىاهظحلىارب -
دروخربناابهکتسائکممودوشىمگىدزنئمهبفقسئىبوچىاهرىت

-
ىلو،منکنمدامتىىوچرتابهگمتشادىعسوهتفرگدوخىوربورارمتسد،منک ه-
نارابغىتحتناوتنوتئذگىبوچرىتزامتسدهکمدرکهدهاثمتثحواب

-~
--.دراذکبناىورهبىتملعودىازىىمکار

رانکردوتئکربئىمزهبهرابودمدرواتمدبهبرجتئىازاهکىتئحواب
-

مدوخوموئدنبىىاجباتمدرکزاردتمداروفومتفرکرارقسدقمهمجمگى -
هبارمدنتناوتىمنودندوبلىلعمىاهاپهگمتنادىمارىز،مرادهگناپرسار -- همجمنوردزامتسدهلمدرگهدهائمهرابودىلو،دنرادهگناپرسىناما
ىبتحارانودردىمامحاهجوچىههبودندوبىوقوملاسزىنمىاهاپوتئذک~ -
هگىناگمردهىقباهاملزاىکىزارىغهبهکمدرکهدهائمومتشکرب.مدرکن
گىدزنوهداتىامىولهپبىاغىاملهکمدومنىماسحا.دناتشندندوبهتسئن ~رم_ هگهچناقارتگرزبوهدئمرتىنارونهگدماىمرظنب.دنکىملارمتسدتسا

_-
هچنازامهنمهگمتقاىردمدنکفارظنىمدقمهمسجمهىهکىماگنهو،دومنىمدوب ه هگمدومنىمىماحاومدىسرتهرابود~ماهدشرتگرزبمدرکىمرگفهک

~
وهتفرگارمتسدمهارمهىاحلىلو،دنتهىئخرچلاحردماهدعهتاىوتحم
~~ و،،.اىبمهارمه~ىسرتبدىابنوت،گنابولتىنىزىچ،درادنىبىعه۶_تغل
هبئموهدزرودارهتثنىاهاملطاىتحاابام.دادنانىمطائمهىبىترتئىدب ___ اجناردارمندبئگىلو،مدنکفارظندندوبهتشننارودهباهناهگىاهرىادنورد
هاىتحااب.تئادندوجوىتىچنونکامدوبهدىئگزاردهگىىاجردومدىدن

مسجهگمتفاىردومدرکىملزىنارمهارمهىاملدعبومدومنسملارمدوخ -
ودىدمدوبهدرگهگارهچنا،دوبمتاکرحبظاومهکمهارمهىامل.مشابىم



ىنارفعزىادرممم.

-ه-_
تندبابهارمهرگىدىتلاحردنونکاوت!گنابول!گنابول۵۶~تغک

-
ىتردق،دنسابىمهداعلاقوفىاهتىلباقواهتردقىارادهگناناطقف.ىئابىم
نمهارمهدىابنونکاىلو.دنوثبىروطنىادنناوتىمدنرادىدازرداموهتخانسان
،ا.~اىب

رتگىدزنورتگىدزنراوىدومىتفرراوىدفرطبومىدىمردبعمرانکهبام
-
ىقىقحراوىدئىاارىز،منزنهمدممدوخباتمدىئکرانکاملرانکزائم~دىدرک ~
.اىئماب۵٠~دادروتمدوتفرکارمچمهرابودمهارمهىامل~تخموتغسودوب
هداسوناسآردقچهکدىمهفىهاوخىدشىرتئىبهبرجتىارادهکىماگنه

--
وهدراذکمىاهفتکئىباردوختسدوتفرگرارقئمرمتثپوا،،.دئابىم

~ه
هبارموا~دوبملباقمردگنرىرتسگاخگنسزاىراوىد.دادراشفولجهبارم

~
نوردهبنمودادتسدئمهبمىگدنزىماحائىرتهجوتبلاجودنارىئىپ
هگمدرکىمسحودئمرومرومىبولطموحنهبمندبمامت.مدثدراوراوىد

راچدمندبمامت،دنهدىمگلقلقارمگچوکفکاهدراىلىمهگلبواهذوىلىم ~
زاىنافوطردهکدىسرىمرظنبومدروخىمناکتىناساهب~دئىموبطمىئراخ

-
منامئچهگىماگنهىتح،دنوثممحازمئئتارذهگنىانودبمورىمهارئئم --ه
ئکىلو،مرىکباراهنئنازاىرادقماتمدرگزاردارمتسد~مدوبهتئادهگنزابار رم_رم_ ىامل_دوبتمردگىمادک_متئمذکاهنازانماى_دنتشذکئمزااهنشنا

---
دراووهتثذگراوىدزائمودرواراثفرتثىىمگدوبهتفرگىثاهدنخهگمهارمه -
گىردىزومهرگغارچهگىلاحردىبهاردرمرىپ.مدشراوىدفرطنا~لاد

_رم هگمدومنىعسنم.دماىممفرطبتئادلغبرىزرگىدتمدردىاهتسبوتمد
~

نمهکىتروصرد،دادهمادادوخهارهبوتشذگنمزازىنواىلومنکنمداصتوااب نماىونمزاوالاحرهب.منگىهاوخترذعمواابدروخربزااتمدوبهدشهداما_ ~ سحومىدومننسحارىمداصترفنودامزامادگچىهومىدوبهتثذگوازا هه
~مىاهتشذکىرگىدناناندبزاهکمىدرکن

~ هباتمىدوببظاومومىتئذگىماهنلادراامودرگمتىادهمهارمهىامل رم_ اهرابنادراوىلو،مىدرگننانامحازمومىوئندراوىگىموعخىاهقاطا دراووهدزواهنعطتنخانقىمبوخارمهگمهارمهىاهلومىدئ
هناخزپقا~

اردوخوا،دوبهدادهىگتوجزارپئىمرچىاهىگهبرىىزپق~ابهار.مىتتگ
گىهقىقددنچرهودرکىمگاىارىئىاهنادندىلبلىبوچهکتابودىاراخىم
گاپوندبندىناراخهبهرابودوتخادناىمىرانکهباردوخناهدبآراب --ه ىاد٠~تغلدوخابودىئکىهاوتئگربهرخلابوا.تخادرىىمنادندندرک ~ه دعبو،اپماستاپماست،ىىىکدنزهچ،منکهىهتاپماتهرابودهکهدىسرناتقو،ىا رم_ ،،:هنمرکمدرمهمهناهىذغت،اىماستمهزاب

~ هجوچىههبمىاهاپ.مىتئذگاهنامتخامزاممزابمهارمهبهارونم تئادتىتلعارىز،مدرگىمنمهرکفاهنآهبحجارئتحئمودندوبنىاهلآم __ نمومهارمهىامل~هندومنىمنتحارانارملصااىنا،منگرگفناتاهبهگ
ومىوئنىگىموصحقاطادراوومىنگروبعاهنلادزاطقفمىدرگىمىسم ~مىىامننىزواجتدارفاىموصخقحباناىحا

زانورىبهبهرحلابوهدزرسددعتمىاهرابناهبمهارمهىاملوئم ومرتحمىئىىىتىپهگمدرکهدهاتمنامتخاسزانورىرد~مىدىمرنامتخاس ه ىئىاهئموکوهدروخناکتىمگوا~تماهدىملدوخىولهپهبنمىمىدقتصود ومىدئمىمگىدزنادصوسنودبام~دادىمناکتارىتىاهلىبموهدىاباوخار
ىماوحابوهدىرپدوخىاجزااتعفدئهتمودئىاهکنىااتمىتفرىموافرطب
،دادىمتلاتنارووىتىىاهنادتدهکهدادبقعىاهبلوهدئخىمىاهوموحمج ىناهىگىحطسردهگارامارىزدتپچىمگىتنائچهرابودىلو~داتىا ه~ ،درگروخووخهبعورئو)دنهدىمصىختتارناتمهاههبرگ(تخانثمىدوب متسدىلومىتکىىئرسهبىتمدهکمدرکىعم~دوبهتخانقصوصحتبارهارىز هبتمدبلنائمارىزدوبهرظتنمرىغىاهبرجتمىاربراگئىاو،تفرورفوارد



ىنارفعزىادرمهمم

~
ىشپىثپ~تفرىمنورفمتسدومدىئگىممرتحمىئىپىئپئىاىثوگورس
دهدراشفئمهبارىئرسهگدرگىعسوا،دىدنخىمنمهبهگنىالثممهمرتحم

هه ىزابزاهرخلابىلو~دوبهدئهدزتغگئواوابئىاوتئذگنمزامهوارسهگ
.تفرباوخبوهدشتخ

ه~ اهفقسزاوهتشذگىگنسوتغلگىاهراوىدزامهارمهىاملوئمىقدم
~

هکامودادئتفرئىىاپهبروتسدهرخلابمهارمهىامل.مىتشذگاهقاطافگو
ئىىاپ(لادوئلاسدنچفگزاام~مىتفرئىىاپمىدوبهدرگىطارىداىزتفام ~ه
زانتثذگز1ئمرابئىاو،مىدرواردهبرسدبعمرانگ۶لادردهرخلابوهتفر ~~~~ هرابودارراوىدزارذگوانشاانىماحاومتئذگلازاومتشادنىىاباراوىد

.دندرگىمادپىمامتمندبابهگفگاهنوىلىمگلقلقابهارمه،مدومنهبرجت
~ تفگئمهبمهارمهىاملودندوبهتشنمهرودزونهاهاملدبعمنوردرد

~ مهنمومشکبزارددندوبتئننارودهباهاملهگىاهرىادناىمردلبقدننامهک _- ~متفرباوخباروفومدرگارراگنا

~~~
ادصئىاوهتهاىىادصابلوا،دادىمهمادائتناونهبىىاجردىگنز

--ه ىادماباهگنزئىائمىادخوگنلگ...گنلگ.دئىمرتدنلبودنلبجىردتب ~~
ماهدىاوخدىائمتفگدوخابومدشهمىمارمىاهظحلدنچ.دوبماگمهمبلقىئپط رم_ هبومدوئکارمدنلابماوخنامئچتمحزاب.مدئنوادىباعدىىوسمىاربو ~ منىببىنارغعزگفرىلابرداودىفمهلگدنچزاوحمىرىوصتمتناوتتمحز ~-
زاهرابوداىا.هدئمهحپهرابودهلمتفگىمدوخابو.دوبرکغتىوپاگتردمزخم
زابمندبهبهکارفلتخمىاهدردهرابودهگنىاات٩ماهداتفارىزهبفقمىور ه
.ماهدشراىثصورادىهرابودهگمتفادومدومنسحدنتئگىم ه

ارممشچمتناوتماهدرگهچهگنىابىئنادابو،مدرواداىبارزىحپهمه.هلب
تثپربدسدرسئىمزىورهبئم.متسهاجگردمنادبومىامنندىدهبراداو
لمحتل-ردودوبهدىزخئمتثپهبىوحنبمنىبوچثماگ،مدوبهدىشگزارد
تسمردتمخممرچزاهگماهدادوبوجهسىک،دوبمىاهفتگئىبهىحانردمن~~زو

- ~ز~دنگئباراهنادوبگىدزنودوبهدىزخمىاههدندرانگورىزهبدوبهدث



ا٢همىارفعزىادر

ىنارفعزىادرمممم

ارموتسئنمفارطااملهنهکمدرکهدهائمومدئدنلبىروخلدلاحردو
~

ىاهادرىلابردارناشدىفسىاههلکهکدندوباهاملنىا.دنرکنىم

~ماهدرگرگفهچدنمهغنهکمدوبراودىماوامدىدىمناشىنارغعز ~
.تقلتسثادبلهبودنحتبلهکىلاحرداهاهلزاىکىو

ه
عوضومرداروتىرىمضئئوررکفتارىزمىنادىمامگناسبولهلب٠۵

ىئزراوهدوببوخراىبتراگوت.وئمدنلبمارآىلو.مىاهدرککردتسرد
---
وهدشدنلبىکتهاهبنم.ىراددنکىمرکفوتهبعجارتمىامنهارهکىروطنا

-ه-
لقننمىوربورهبهگدوبرىپهىرگهلکنىا.دروارائفمتئپهبىاهلکومتئن

ه
نىامهنمو.منزبگنچارىئىاهومهگتساوخمتسدىملابوهدرکناکم

هچدعبهکمنادبمتساوخىمومدرکزکرمتمارمراکفامهىمکو.مدرکارراک
ه-

.تغکدوبهدماىناهىگرفسهبمهارمههکىامل.دئدهاوخ
-

نىادىابامو،دوبىبوخهبرجتوتىارىمجزانتفرنورىبئىاگنابول٠٠
~

واا.ووئجراخمسجزاتىادرندنکىناماهبىناوتبوتاتمىنکبرتشىبارراگ
ه

~مدادباوجهدئمکردرسىتلاحردنم
٩_مدربمدوخابارنانم،مدماىننورىبممجزانم،مرتحمىاملىلو٠د

~
.تغکودئزاببجعتزامهارمهىاملهناچ

-
ىناهىکىرفسهبنمابتحورردوت)ىىوکبهچىهاوخىمهچىنعى٠۵

-ه،.مدادباوجنمو،،~ىخر
هکىىاجناىورارمندبومدرکهاکناصوصخمنم،مرتحمىامل۵٠

اا.مدوبهدربمدوخابارنآامتحنىاربانبمدىدنمدوبهدىاوخ هه
.تغکتسئادهمهزارتزىرىمادناودوباجناردهگىرپىامل

~~
~گن.اسبولدنوئمىمنابگترمبلتاهگىنکىمارىهاپتئاىرادوتاا

-
،ا.دنته~جىکزونهوتىماوح

~´٠~
هکمدرگىمرکفودىوکىمهچهگمتنادىمناتقىقحومتىرکنواهب

ومدىدنارمندبهلمتشادنانىمطاارىز،هدادتسدزاارشلقمهدرکانىادحت -_د__
هحناهکدنتنادىمودندىدارمهناروابانهاکنلامتحااهنا~دوبناجناردئىاربانب

- هبهگدرکهرائانمهباهاملزاىگىاذل،مرادنلوبقومنگىمنروابدناهتفگهک
-- ~تغکو.منگىئوکتقدابىئىاهفرحهبوهدرکهجوتوا

~~~ راظتناومراذگىمناىمردوتابمنادىمهگارىاهقىرطنائمگنابول٠۵ ---- گىمىوگىمنمهحناهکدنحىرهارىز.ىنگتقدمىوکىمهحناهبهگمراد
ه

ىورهبوت.دنگىممکردرسارىراىبنگىلوتساهداسوهداتفااپىئىپعوفوم
ىتفرىمىناهىگرفمهبملعابوتهکدوبىرابئىلوائىاوىدوبهدىئکزاردئىمز
نورىبوتىکىزىفدوجوزااروتىناهىکدوجواه،مىدرکگمکاروتمهامو
مىرادهبرجتىوعمهراکئىاردومىدرکارراکئىاامهگنىاهبرظنو،مىدروا~
جراخندبزاگىتنادىمنئىاربانب~ودتنتحارانوودروخنهگىچىهوت - مندبزاهگمتسنادىمننمهلبمتغگدوخابدعبومدرکرکفىمگئما،.ىاهدش ~ اذل،دتممهاوخجراخمندبزاهکدوبهتغگننمهبمهىکحىهو،ماهدسجراخ

~~~~ زاهگمتنادىمدوگچئمموئمىمجراخمندبزاهگدندوبهتغکنئمهباهتارکا ~~ه
ىلومدرگهاگنهگمدروارطاخبىلو.منکسحارنااتدئممهاوخجرانمندب --
ىورهبمندبهنرکومدوبمندبنوردنمهگنىارگم_مدىدنئىمزىورهبارمندب
ئىامدرکىمرگف:منزبرانگارمرادنىهدرپاتمدادىناگتارمرس~دوبئىمز ~
مندبمدرگهکهاگنئگىلودوبندبزاجراخئمحور.دوبىداىزئمىاربحىاقو -ه ىئىهبرگعقومنامهرد٩مدىدنىىاجارمندبارىه.دوباجکسى،دوبناجنا
ىتتمنوچمهاردوخهجنپوهدمائملغبهبدعبودروارائفمتثپهباردوخرم
هبودوبهدادرماردوخدنلبىاهروخروخودرگىمتبوزابمىادرهچراپىورهب -ه
ارهبرگراکئىاهکرىىىاملو،،متممهزونهئم٠٠هگدومنىمورواداىنه

--- هگدىوگبوتهبدهاوخىممهرىىهبرگئىاهگىنىىماا.تغگودرگههنح~د
~

اا:ىرىکبداىىناوتباتىنگگاىىقوثغمراگفازاارت۵وخ~



ههمهرمىن،رنمزى٠در
~هه ردىکاىو،دناهدىداجناردارىسانئانصخئاىاهکدنسرپىماهنا،ا،دنراد

ودهدىمىغنمباوجىتلاوسئىنحئىاهبرادىارسو،هدوبىموصخبنامتخاس
~-

زاىتىعمجتئادلامتحاهگنىالاح.هدماىاجناىگوهدىدنارىسگدىوگىم
~ات~ واهربرماىتحو،املودىگىاىو،دنچىنانابهگنلثم،دئابهدرکرذگوالباقم

ئىنچدوجوهگنىاهبرظنىلو~اهىرمماملرىاسزاماخىپاىورابخاىاههدننامر _ روبع،دندئىمهدىدفارطاناردىصاخئائىنچهئىمهودوبىداعىصاخشا ~___ هدىدنان́ا.دنامىمنداىبودروخىمنمئچبىلاوحناردنانادوجواىونانا

ا،.دنشاب~رمانهگتسائىادننامودندئىمن
-- ~تغکدادىمناکترسهگىلاحرددوبتگامنونگاتهکىرگىدىامل

~ دبعمئىاردرابدنچهگمسرپىموتزاگنابوللاح~تساتسردهلبه،
~~

ارلاتسىرکاههگارىىوکسزگرههگدوبمولعمتهاگنزاهکىلاحرد٩ىاهدوب

تدملاتىرکووگمئىاهگنادبىلو.ىدوبهدىدنلبقمىاهداهنىئىورهب
ئىازالاتسىرگووگم،هلب،دناهدئنجراخدبعمئىازاهگتمالاستسىود ~
ندىدهکنىاهبرظن~ىاهدىدراپئىلواىاربارناوتئگىلودندوبهدئنجراخدبعم
ئىاربانبودئابىمتندئنهحبوتمتلعودوبىداعاىوهدوبنمهمتىاربنا_
ا).دوبد~ان

~ هدزىدنخبلمىدوبتئکارلاتوپوهتفرىناهىگرغسهبئمهارمههگىئامل

~هگدادهماداو
ه زاهکىتنادىمنوت،ددنوىپىمعوقوبهچىتفادىمنوتگناسبول(ا __

ئىمههبوىدوبنتندبندىدهدامائىاربانب،دماىهاوخنورىبتدونمسج -ه ربمهرودهگىدىداراملهدعگىطقفىدرگهاگنهگىماگنهزىنتلم
ىزىچئىنچمزىتونپهردام.تشاداباتندبندىدزاتنهذودناهتئنىاهرىاد
رددنگلاىخهگمىنکمزىتونپىهارصخئگىىروطمىناوتىمام)).مىراهار ~ درگدهاوخهاگنقاطاىاجهممهبهدئمزبتونپىهصخئو،دئمابىماهنتىگاطا

ىنارغعزىادر/ممم

-هه
.مدناراخارناومدومنهبرگىاهومنوردهبوهدرگزابارمناتئکم~ا

-
گىزاوامدواهاپودىپاوخمىاهاپىورهبواناهکانوهدئرتئىبواىاهروخروخ

~~
نىمزىورهباردوخمدودندوبهدئنازىوارکىدفرطزاوارسواهتسدوفرط

ه--هه
ىاههبرکزازىناههبرگداژننىاو،دوبىکرزبهبرگرىپهبرکنىا.دوبهدىثک

~~
وجکنجوتماهشابراىسبىلومعمتلاحردهکاهنا.دندئىمرتتشردىلومعم

~
باحبىرداربدننامارمامدباعمىاههبرکودنتثادتسودارمىلو،دنته

ه
.دنتئادتسودارممتئادتسودارناناهکردقنامهو،دندرواىم

٠~
.تفکوهدرکنمهب.ورمرابوددوبهدرکتبحمنمابلبقهکىىامل

~ تىاپىوردناوتىموامىنکىمتبحصوتابامهکىلاحرد،دنامباجنامهراذکب٠٠

واهبدىابهگىنادباتدنلورفوتهبارىئىاههجنپهظحلدنچرهودنکتحارتسا
-

راننتنااىودنهاوخىمهگارهچنابلنادارفاهکنادب_لاح~ىنکهجوتمه
ه

تسازرحملماکهکارهچناتاقوازاىراىسبردو~دننىبىمدنرادارىئندىد
~~

ردىچتفاظنرفندنچىدماىمدبعمنىاهبهکىلاحردمنبببوگب:لئم.دننىبىمن
--

۵لامهرکاو.دوبهگدوبىئکوراجلوغثموجرابناردهکنا.ىدىداهنلاد

ىاهدىدارىکهچىنوردنلادردهکدسرپبوتزاودتسرغبتلابندبفقسارس
-

وزابنهدابىلودومنمندرکلاژسىاربهکىئکمزاسپ،،)تغکىهاوخهچ
ه

هکىدادىمباوجمرادنىقىهد~هکدادهمادا،دىدرکهجاومماهدزترىحتلاح

ردقحب،هدوبىنوردنلادردهکىکارىزىاهدىدنىنوردنلادردارىک
~---
وتسماجنارهواارچهکدىوکبدىابىکهچو،تسااجناردهئىمه،هدوباجنا

ردارىسکهکدادىهاوخباوجئىاربانب~ىدثنوآهجوتمللعنىمههبمهوت

،،.ىاهدىدنىنوردنلاد
~

،دادىمناکترسدوخراکمهفرحدىىاتابهنلقاعهکىرکىدىاملو
~ه~

.تغکودوزفاىلواىامللئمهبارىرکىدلائم
~~

اررهدردنىادنشابىمقىقحتلاحردهکىماکنهبلغانانابهکن(ه



ىنارفعزىادرمملم
ا٢٩مىنافعزىادر

~.ه.،~
هدئمزىتونپهصخئههىتروصردو،دصابىمقاطا́ناردواابههىصخئزج

تسرد~هدوباهنتلماگقاطانآردهکدروخبمقتسارفاحمىنکرادببار

هکبلاحردىدززابرستدوخندبندىدزاهاىتحاابلماکوتهکىروطنامه
~~

هبوت.ىتئادهجوتتندبهدننکههاحاهرىادنافارطاهبطقفوتودوباجناتندم

،،.ودىدىتساوخىمهکارىىاههطقننآوىتخادنامئچدبعمىاجهص

لبقارىنانخسئىنچنم.مورورفرگفهبهکدش~اباهاملنىاىاهفرج
~~

هدئ)نرکىم(هلزنهلمحراچدهکمدوبهدئمانئاربپىبهارابئم~مدوبهدىنئمه
--

وارکا،دندوبناجنارمدىدىمهکارىاهزىچهکدوبهدادحىفوتنمهبدعبودوب
ه--ه

رکاودىدىمدوبنارانگردهکهچناطقفدرکىمهاکن.وخلباقمردىزىچهب
هه~

رىپبهارنا~دىدىمدوبوالباقمردهگهچناطقفدرگىمهاکندوخرانکهب
--
دوبىکدننام~ردودنکىمهاکنجگهلولودزاهکدىسرىمرظنبتفک

.تئادمئچبروجانىکنىعهک
~~~

~تفکمتخانئمىمنتسرداراهاملماکنهنارد_سانئانىاملگى
~ه

ارهچره،دثابىمىداعارىزتساىىرمانىهاکدئابىمزرحمهچنا۵٠
~هه

هکارژذرملئم.درىکىمرارقهجوتردرنمکمىئابتئادسانئاناابرتئىبهک
--

هجوتواهبوىنىبىمنارواىلوىنىبىماروازوررهوترىکبرظنرددرواىموج
ه

دبعمهبتمهارمهىسکهچهکمسرپبوتزارکاهکتساىسکدنناموا~ىرادن
ىسانئمىمناروجلماحکىارىز.صکچىهدادىهاوخباوجوتوهدمآ´

،،.دهدىمماجناىنىعمتقوردارىموصخبراکهکىنادىمىزىچارواهکلب
~ه

.منىنارمدوخندبنکىلومئمابهدوبنىمزىورهکدبترواتضکئنمىارب

وزىنىناهىکىاهرفسهرابردومدوبهدىنثداىزمزىتونپىههبعجارنگىلو
~

.منکلوبقاراهاملناتاحىضوتمتناوتىم
هبدىابىدوزبام٠٠،تسئادراهظاوهدزىدنخبلرىپدنمئنادوبرجمىامل

~
مبجىئابلىامهکىنارهىناوتباتمىزوماىارىموصخمىاهلمعلاروتسدوت

-
هب~ىورىمىناهىکىاهرغمهببشرهنارکىددننامزىنوت~ىنککرتاردوخ
وتهبهکمىلىامامىلو،ىنکىمىئومارفدعبوىورىمتسمدرودىاهناکم
ىاهرغمهبو،ىنکگرتاردوخمسجىناوتبىتساوختقورههکمىزوماىب

~
هچوىاهدىدهچلماکىنادبىنثکربدوخمسجهبهگنىازادعبو،ىوربىناهىک ه-
کرزبىاهرهشمامتهبىناوتىمىنکبامىراکنىنچىناوتبوترکا.ىاهدرک

ه رادروخرباندگنهرفزاتناوتىهاوخودنامىهاوخنتبتردطقفوىورباىند
،،.ىوئ

-.-
نىاهکمتغکىمدوخابهئبمهئم.متخادرپرکفهبواىاههتفگهبحجاو ~---

هکدماىمرظنباهنا،دنملاعهمهناماقمىلاعىاهاملزاىضعبهکتماهنوگچ
ر_-

ودندوبرودبهرمزورىکدنزىاهزىرودروخزااهنا،دنرکىدىتادوجوم
~~

.دنفاىمىتاقاغتاهچتکلممزاىناکمرهردنارههکدنىوکبدنتسناوتىم -
رىپراىبىاملگىندىدهبمىامنهارىاملهارمههکمدرواىمرطاخبارىزور
نمودندرکتبحمهبعورثودن~اودرکىفرعمواهبارممىامنهارىامل.مبتفر ~ه-~
دوخ~درىپىاملئىاناهگان.مدادىمىثوگناناىاههتفگهبمارنحاابمه ~~~
جراخامهگرجزاهگدوبئىادنناموا،،!دنناوخىمارم٠٠.تفکوتفرکلابار ~~ وا~تبربتخرواندبزاىکدنزهکدوبئىاذننامودىمررظنبهدىرپهکنروهدث _
.دوبىلاخوتىاهتسوپدننامودروخىمنناکتوتئناجناردىاهدرمدننام
وتکرحنودبهکدومنهرائامهنمهبوتئنتنکرحنودبمىامنهارىامل
ونازراهچمىنکبىثگرحاىودىاىبردامزاىىادصهکنىانودبام.منىئنبتکاه

~ حدرزاىراعمسجهبهقلعابنم.،،مىدراذکنامىاهاپىوررداراهتسدوتشن ~~~ ردتقوىرىکهزادناارىز_تسثذکهقىقدتبىلاهدوهدرکهراظنرپىاملنا --~_ هبىگهزتلاحوگنرىرادقمنازادعبو~دئنىزىچو_دوبتخسحقومنا -~>__
زکره.دوئکارىئنامشچوهدروخىناگتهرخلابوتشکربدرمىپ~اتد~

~~ هچهتاگىئردهکتغکمىامنهارىاملهبوا_دربمهاوخنداىزاارع~~نىا



١لامىنارفعزىادررنارفعزىادرممم.

ه ئىنچهکمدرگىمرکىفنمو.دوبرودامزاهتاکىئگىلاحرددنفاىمىقاغتا
رتهبدناهتخاستبتزانورىبىاىندردهگىاهداعلاقوفلىاسوزاىتاطابتراهلىسو
.تسما

هه
هتفرىناهىگىاهرفسهبمدوبژىامبوخىلو.دماىممدىنازارتئىبمدىنشىم

---
رددردهگىماگنهومتساخابىتخب.منىبمدوبهدىنئناهبحجارهگارهچناو

~~
ارىىاههبرضوهتفرلابمىاهاپزادرددعبومتغگىنتغگانىازساندنچدىچپمىاپ

~دومنخوسرمفتگناىمومتارقفنوتساتدردومدومنىحمدوبهدروىلبقهل
~~ .متثکجراخدبعمزافارطاهبىهاکنزاىپومدرگمنننمارمىادرنوردبابسا
- هکارىزوسهرکىاهخارچومتثکربمدىمرهگدبعمردىگىدزنرد

راکئىاارىزمدرکشوماخدننزندودهکنىاىارب،دندوبندئمىثوماخهبگىدزن
انوچدوبئمهغىظو

~
هکجىردتب~درگىمگرتاردبعمهگمدوبرغنئىرخ

-
دماىمنوردبدبعمزابهمىنردزاهگرونزاىاهغىتفرطبلاهووگلامروگ

ئتخوملاحردهلىتفگىزاهگمدئىزمرقگچوکىىانشورهجونم،متفرىم
~دومنىمىثخپدبمرداردوخدبىوبودروخىممشچبننورنوهب

~
دىابفرطمادگهبمرىکبمىمصتاتمداتسىادبعمردرانگردىاهظحلدنچ -~-~

وفاصبسثردناکراتسرون.مدىحىپتسارفرطبوهتفرکمىمصتهاکنا~مورب _ر_
ىاهرقنىباگنرهبارزىچهمهو،دندشىمهدىدىىابىزهبفاغشنامصا _رمرم_
تسرداهناهلب٠۵~متفگدوخابومدىچىپىنلادهشوگزا~دندوبهدروارد

ه
هتسشندوخهرجحردهکمدرگىمهدهائمژوررهاروىپىبهارارىز،دنتغگىم

واندىدارىزمتخادناىمنىرظنواهبىلومدىدىمزوررهارواهگدنچرهىلو
---

هلب.مدرگهاگنىاهنزورزاومدرگهاکنومتئگربىمدقهد.دوبهدئمىداعمىارب
خرچگىامىادودوبروگوا،دوبهتسئندوخهرجحرداجنامهوا

ارامد`
-

.دروخىمخرچودروخىمخرچمىادهگدوبهگرزبىىامدخرچ،دىناخرچىم

متساوخىم،منکىناهىگرغسمىاوخىماجکرههبمناوتبمدوبلىامئم --
رغنهننا،نادرمئىاو.موربجراخگلاممهبوهتثذکاهاىردواههوکزامناوتب ___
!دنتخوماىمنمهبارناهدنىاردىتىابىمامل

~ه--
دنلبهاگناودزرلبىئىاهلىبسدىدرگ~ابهکدبثکىاهزابمخرىپهبرک

و.دوئبتمسقودتسائگمممدرگىمرکفهکدىئکودىئکاردوخوهدش
-

ردودبعمىکىراتردودرلزاباملودئىبزااردوخهارمامتىخاتسگابىمپس
~

هبهرابوددنمئنادرىپىامل.دىدرکوحمسدقمىاههمجمزاىکىتشپ
ه

.تفگوهتخادرپتحص
~

مىدوبهدماىناجنىاهبامارىز،مىهدهمتاخارهلجئىاهگتسماناتقو۵٠ ~~
ىاهراکهبدىابام،دوبىقاغتاطقفرابئىاومىهدبىثزوماگنابولهبهک

-- ،،~دىدمىهاوخىئىامنهارنثدراوزاىپارگنامبولومىزادربنامرگىد
ه--ه

.تغگدرگىمهاکننمهبىدجىهاکنابهگىرگىدىاملو
~ زاىراىسبىتسىابوت~ىنگهعلاطمداىزراىبتقدابىتىابوتگناسبول۵۵

ه وداىزىاهرغس،ىشکبجنروىنىبباهرجزوىهدماجناىکدنزرداراهراک
ماجناىهدبماجنادىابهکارىتلاسرهرخلابىلو.تسثادىهاوختسمدرود ~~
وهتساخاپباهنا،،~دادمىهاوخارهىلواوىلماىاهشزوماوتهبام~دادىهاوخ
~دنتفروهنئمادربوگسىورزاارلاتىرگ

~
دزئوکنههبهئىمهىلو٩رجزوجنرتلامر.متفرورفرگفردمهزاب

~--
وارادهگدثىمهتغگئههبهثىمهودىارذگمهاوخارىتخمىکدنزهکدثىم

~
ارچلاحرهب.دندومنىمدزثوگنمهبارئىاردقنىاارچبوخ،مثابىمىتلامهر

رتثىبارعوضومئىاهچره.مىامنارجاارىتلامرومشگبجنردىابئمهشىمه

-- تمدهکروحمىورهبنامىخضتسقهگدرکهىبثتبوکتثوککىهبناوتىماراعدخرچ.١
~
دنچىىاههنزوهدنخرچتمقهبدخرچبهگنىاىاربودخرچىمتمدناکتابدئهبوکتثرگ
.دنىامنىمنازىوآ



رىپبهارنىاىاعدخرچکىلکگىلکىادصتئمذگىماجنآزاىکهاگره
ودىناخرچىماراعدخرچوتسئناجنآرداهزورهگلبواهتعاسوا.دىنئمىمار -
ئىمهىاربو.دشابىماعدخرچناندىناخرچاىندردىثتلاسرهکدرکىمرکف ~ه اعدخرچندروخخرچندىدزامىتئذکىماحنازامىادهگام.دوبهدنزمهراگ

ندىنئواعدخرچىئخرچتدىدورىپبهارندىدامىاربارىزمىدوبنومم
_

~دوبهدئىداعناىادص
~ه ناتئکناابهگىلاحرددرمرىپ~مدادارفىقوگواهبومداتىاردرانکرد

-ههه
ىفامموا٠٠.تفگىمهتفرگىىادصابدىنادرگىماراعدخرچىئماهدىکورچ
ئمزاواىلومدىدىمىکىراترداروائما،.موههمداپىنامموا،موهههداپ _
ارنااهلاسهکىروطنامه،دىناخرچىماراعدخرچطقفوا،دوبرىخىب -
اتو،دىناحترچىممىاىباىندبئمهکنىازالبقارامدخرچناوا،دوبهدىناخرچ

_~~
مدىمهفدوخقورناتادهاثمزاهچنا~متتادىمندناخرچبارنادىابىمىک _رم ىاهادنمو،منىببمتسناوتىمنارنادوبىداعىزىچندىدرگا،هگدوبتىا
~دندمئىمنهدىنئىنوداع

~
سى،مداتفامدىنارذگىماهنتگىراتىاهرححردهکارىتاقوارکفهبنم

ردنوختگرحىادصدننام،مدىنئىنمارتدبىموممىاهادمئمىتدمزا
هه

نوخىىمپدننامهکدىسرىمىثوگبمبلقىتپطىادمىدنچزاىپواراهکر

اههىررداراوهدمآوتفرىادممتناوتىمىتدحزادعب.دومنىماىباجارمندب
ه

اراههلضمواهناوختساىادمومدروخىمناکتهگىماگنهىتحو،مونئب
--

ئىنحپهمهام.دنئگىمفرطناوفرطئىاهباررگىدمههگمدىنئىم
رگفعوفومئىاهبئم~مىتهىىادصورسرپتادوجومومىرادارىىاها~

~~
ىاهادممىناوتىمنامدنراددوموىرگىدىاهادمهگىماگنهىلوماهدرگ
مىونثبارىدام

بشزاىساپهکدىمرمرکفبدعبومدناراخارمرمومداتىااپگىىور

ارمىادرادل.دننکرادىىارامبسثهمىنىاعدسىوسواربدىابىدوزبوهتشذگ~
----

ىماکنه~متقرهاکىاوخهبوهدراذگئىمزىورهباراپودوهدىچىپمرودهبرتگتت
- ~~!وبرردمباوخمدراذگئىمزىورهبارمسهگ

ردىگدنزرکفهبو،مدزارتلقعاونا:دوبمهارمهىمکتدمطقفباوخ
وندىئگتوموباوخردندزفرحهبهىلطىاهسپمفارطا_مداتقاىسامل

----
ىغنتهاکتسدردىکتفرکراچدهگنانازاىکىودندوبهتخادرپندرکروخروحت ~~اا
وب

د
اتمدىادرگربارواومنگلمحتمتسناوتنرکىدهکدومنذهرگلقلقهبعوش

ىىاجزا.مدوبهتقرورقرگفبوهدىباوختئپهب~دئمابتکاسودنگتلقلق __
شىاعداتدىناخرچىمارتاىبهارودماىماعدحرچگىلگگىلگىادص

اه~
،دئمىمهدىتشىبمامسىادمىرودهارزا.دىاردزاورپهىراگدرورپىوسب

-
شبماربراوسىکودوبگىدزنىاهداجزائگىلودوبتهاادمهگدتچره ~~- تىدباىاربىراظتناىگدنقوتئادنىمامتزارد~~تسئذگىمهرجنپرىزقا

بساىاپىادصواعدحرچىادم،اههبلطهسانرخزج~ادمامطىحمردودوى

.~~مدشردناباوخبهرخلابمهنمودبت ه<ه
فگىورگنمىامرس.دوبتخسقىع>ز.متسئنومدئرادىبىکتخاب
--

شردامهگتفلىمباوخردىرسپ.دوبهدرکخوسرمىاهناوختساهبهاکباوحت
ىورهبارمىاپمتئمادىحمهکىلاحردوهدصدنلبمىاجزاتمحزاب~دهاوخىمار

ه~
دىدقامزس،متفرهرجنپرانکهىموئنناناباوخمحازمومراذکنهتفخىاهندب

_
ندىمدلاحردحبصاىلامىهىاههوکهنهپرد.تفرىمفربندمالاتحاولوب

~
هگامهردلابندبودرگىمىىامندوخللقفارطازارونناولاناتشگناودوب

ه~
دماىمدوبرگىدوزوررظتتم

هعشاندىباتابدرگىمزاورپداىگمگهىهوگللقزاهشىمههگردوپفرج
-~

عاوناهب-دوبزاورپردقونههگىىاهردوپودوبهدماردىىلطگنربدىشروحت ~--~
هنوگچواجگزاداىهگنىاهىتئمادىگتبئىاودندماىمردحزقصوقىاهکنر



ندادنائنهىعورئدىئروخوهدئمرادىدپنامساربرونزاىىاههخاش.دزوىم
~ه~

رکىدانلامما،دادىمدىونارىرگىدزورعورصودومنهوللئقىلبلزادوخ -رم٠
تردقباخالباقمردهگانلاکرتهودوبنىاهمرموتبوگىراتىقودنم

~ه
گنرهبتامماوهبئنئوراضف.دندوبهدرکرارف<دنتئادنىنائفارون

~~~
هبفربزاهدىئوپىاههوکزورىىانشوررد~دوبهدمارداهىبائىرتگنرمگ

--~-
زارتلابودربلابهبارنادىئمروخىئدرگهکجىردتبودندماردئىرزگنر

~~ رتئىباردوختمظعوهوگئوهدئمرتئىبنارون،تفرکرارقاههوکواههرد
~دومنئئمورارامژدودىاىامن

ىورهبدننامهئىئىىادمابهدزخىفربىاهرولب.دوبهداعلاقوفامرس
هچردرکىهذوغنناوخنسازغماتهکدوبهدئدرسردقن~ااوح.دنتحىرىمفقم رم__رم_ زورمىردىهاکودىاىمنفربهکتسادرسردقناىهاک،ىبىجعىاوهوبا -~

هکارهچنادابزاىنافوط،ندزمهبمئحگىابو_هدننگتحارانومرگ

ردىلو،داىزفرب،دوبفربهئىمهاههوکرد~درکىمدنلبئىمززاتناوتىم
امئىمزرس_تفورىمندىرابزاىپاراهفربدابدندوبنظوفحمهکىىاههنماد

~ه
هعئاهىلعىرتمکىئسئنپهگفافئوقىقرردقناىاوه~دوبقىقرناواوهودنلب

~-
ىادرردبهارگىامروئکناتباترد.دوبباتفا)امرکدلوم(شغنب،اروام ~
لامماىرباهگتساىفالطقفودزىرىمقرعدئمابىم_وتلاپدننامههکدوخ
تروصهقىقددنحپردهمهئىاو~دسربرغصرىزهباوهىامدهگنىااتدنائوپبار

~
~تفرگىه

~ گرزبعنام~مىدربىمجنرددعتمىاهدابدنتودابىاهنافوطزائىنچمهام
~

_دوبهتفرگلکئم~هئراقهبئردهگارازنارابىاهرباىولجبلغااىلامىه
هه

دابزاىنافوطىپم.دنگرىىغتاوهىامدهگدىدرکىمثعابوتفرگىم
تناوتىمهاررسردهگارهچرهوتخىرىماههردهباههوکزانائگهزوز

-
ىتىابىمدندماىمنورىبىىاوهئىنچردهکىدارفا~درلىمبوراج

ىاهدشلگثتىاههسامتروصنىارىغردارىزدنزبترومهبئىمرچىاهباقن
__رم ناىروطدابودربىمئىبزاارناناترومتسوپاهگنسربزوتگثتارذزا

-
.دندرکىمذوغنترومتسوپردهگدرواىمردتگرحهبتعرسابار

~ دىابىمدندرگىمرىگىىاهدابدنتنىنحپردزابىاهناتهوگردهگىنىرفاسم
--

زااراهنادابدوىئگممهنرگودننگادىپدوخرابولاگودوخىاربىنمالحم
~صمىبىنجىتئمهبلىدبتودرببارنان~ارابورداچوهتخادنائىىاپهبهوگ
~دىامن

هدرکعورئمارىاهىئرمحبصئىاردودمآردداىرغباهنتکاىگىهردرد
~

زا~وگوت،دندومنداصورسهبحورئملاتوپفقسىورىاهجنسواهروپىئ~دوب _
وهدماداىرفهبدوخفلتخمىادماباهروپىئم.دندومنىمىنابىتثپکاىداىرف
راهظاهبعورئمداىزىاهادمورممفارطاردودندادىملورىارىفلتخمىاهتن

ه
زاواهدروىادصدباعمزا.درگىمعورئمارىرگىدزورامهعماج،دندرگدوجو

~ هدئدنلبىهاکحبمدرسىاوهردتخلىاههچبرپرغرغوههىئمىادصاهبما

دندرگىمىحهگرىپلابهارودئمدنلبزىنامدىاهخرچىادصهلب.دوب
ه

~دندوبلوغئمدناهدئقلخلاىاربهگتماىراگاهنتاعدخرچذدناخرچ
رتئىبهظحلرهىثموجوبنجئىاودوبهداتفاىئوجوبنجهبلاتوپطىحم رم_

اررتمرگىزورىوزراوهتخادنارظنذورىبهبهرجنپزاهدىشارتىاههلگ~دئمىم
هکىئىئئىا،داتفائىىاپهبمرسىلابزاهگمدرکهدهائمارىزىچ~دنتئاد

~ه
لا،تسگئوداتفالاتوپهوگهنمادىاهگنمىورهبتشادنىصوصخبتمخىر

(وچدروخبهناحبمدىابىمنرغنگىلاح~دوبىبوچهساگگىىئىئ
~ ىزورهلب٩هناحبم.دروابتسدبىرگىدهمماگدىابىمودوبتگئىثاهمهاگ

~ ارىزمئمابلاحرسومروخببوخىتسىابىمئمزورما،دوبهدئمعورثرگىه _
سىورسهبو،موربحبمىاهىملگهبدىابىمواندىدزالبقودماىممىامنهار
:هناحبم،اهنىاهمهزالبقىلو_مممرباعد



ىنارفعزىادرم٠م~

و،~~ىمنمهگتمصاىىاذغانتىلوتىنىروآاهتشاىاذغاىمات
--

زاودئىمهدادئمهبىهاگهاگهکىذىذلىاذغمکراىبرادقمزارىغوب
_

للادفرطبنىاربانب.مدروخىمومتخانشىماراپماتطقفدوبهدماناتسودنه

~مدىمرىروناذغنلاموباتمدرکلابندارهبللمنا~ونابهاروتر ~ه
زونهارىزدننىئنبنارگىداتمدرگربمىمکىروخراهانردهناتمارر

ومتسىابمىاهاپىورتسردمتناوتىمنو،متئادننانىمطامىاهاپهبلماک
__رم

دماىمباحبىرطخئمواربدندىودىمفرطناوفرطنىاهمههگىماکنه

ىنىعمناگمردوهدئدراومهنمهرخلاب.متفىباپوتسدرىزهبدوبئکممارىز
ئمزجدندوبهتسئنونازراهحئىمزىورهبهمه~متثناههبلطونابهارفمرد
ىى~مىدوبتئنرفنهاجنپوتىودبىرقفصرهردومدوبهتسئنونازودهک
امزامادگرههبودندرکىممىقتاپماتوهداتفاهاربراگتمدخنابهارئتسئنزا
وهزاجاابوهداتىااهفصرانگردنابهارئىا.دندادىهاپماتىاهنلداعرادقم
ندروخقحامىلو،دندرگىممىسقتاىماتوهداتفاهاربىموصخمىاهرائا
هبلاحرهب~دومنىمردامىاهزاجانابهاونىاداتسااىوىىىرهگنىااتمىتئادن ~
ذابهارلازادعبودتىمهداداىماتزارىهماگگىلابهارواههبلطهمه
.دنتفرىمرانگراگتمدخ

~ هدراذگراگدنلبىناگمردارلوبىرتئىا،تفرذوبىرتفرطبىرىپىامل __
وداتىااجناردوا~دنىببارامهمهدناوتبدوبلاتئپردهگىبهاراتدندوب --- زورناهکىداتساودومنىاهرائماودىادرگربوهدرگدنلبارباتگهحغصئىرخا
ازاردزاودوبزاردولهپزاامىاهباتگهحفص~دادارندروخاذغهزاجادوباجنآرد
دنلبارهحفصرىپىاملتهجئىمههبوهاتولىلومعممىاههبماتگابهسىاقمرد

~
زاندناوخهبعورترىىاملمىدومنندروخهبعورئامهگىماگنه.دوبهدرگ
ابهراوى.دزاىروخراهنئلاستىعضوتلعهىرپىاملىادم~دومنىمدقمباتگ _
~دادىمهولجىنعمىبدندناوخىمناثىاهگارهحنارتئىبوهدئمسگعنم

--
.دندوبدماوتفرلاحردمظنظغحلوئمنانابهگنىروخراهانفارطارد

~~~~~
ىرانکهب~اناىادرىهاکطقف،دندرواىمندوجوبىىادصهنوگچىهنانا

زاىمکراببىادصوهدشهدىشگ
.تساخىمربنا~

ىراقرغنگىهکدوبنىاربمسرتبترسارسىاهىرساملمامترد
ه

طلغارىز.دناوخبىمدقمباتکزاناناىاربدندروخىماذغدارفاکىلاحرد

ودوبىوىندىزىچىاذن؟دنگرکفاذغهبندروخلاحردىسکهکدنتسنادىم
~ه

اتوددرگلامماناىتاىحلامعااتدنکهىذغتارندبهکدروخىمنىادردبطقف
~

امىلودوبمزلاذنندروخهکدنچرهنىاربانب.درادهکندوخردارحورىتدم
ه

اتدناوخىمصدقمىاهباتگزاهئىمهىراق.مىرببتذلنازاىتىابىمن

هىذغتدناوخىمواهچنآندىنئزامهحوردومنىمهىذغتاذغزاندبهکىروطنامه

~.دنگ
ندروخاذغماکنهردو،دندرکىمفرصاذغانتهئىمهماقمىلاعىاهامل

~
.دندرکىمهاکنىمدقمىئىشهباىوهدرکرکفىمدقمباتکىصقزاىکىهب

----
رکاو،دوبهدادماجناارهرىبکهانکدزىمفرحندروخاذغماکنهردىسکرگا

دندىدىمندزفرحلاحرداذنفرصعقومردارهراچىبىنائدبتخبدبکى
ههه

زاردرمدنىمزىورهبهگدندومنىمروبجموهدرواردهناتسارداروانانابهکن
-~~

دئکبتلاجخواودنرذکبواىورزاناکدروخاذننورىبهبنتفرماکنهاتدئگ

.دوربىئىوربآحلطصاهبو
مىدرکىممامتارنامىاذغرتدوزهشىمهنسىاضتقاربانبهبلطىاهرسپام

ىراىمب~دنروخباردوخىاذغىندارفاهىقباتمىنىئنبتکاممىدوبروبجمنکىلو

رظتنمو۵دروخاردوخىاذنهمههگ؟ربىمداىزاىمدقمىاهباتگىراقتاقوازا

ردىراقندشبذجلىلدئىمههبتاقوازاىراىبودنکمامتاتدنتهناثىا

هبهدئمنىىعتتقوردهکمىدبنرداقناکمونامزندرکىئومارفوىه~ب~

دارفاهببجعتابودرکمامتاردوخراکىراقهرخلاب.مىوربنامدوخىاهملگ



ىنارفعزىادرمو-م
الهمىارفعزىادر

~د~ ودراذکناىورهبارباتکدلجىلودىادرکربارىدعبهحغصوا،تخادنارظن `
بهارگىهىارنآواپتسبتماراگتىاىموصخمهگىىاهراونابارنآ رم__ ىاجهبارباتگودومنىمىظعت،هتفرگارلامهبهارلاودادراگتمدخ _~ واناوتىمهکراکتمدخنابهارىىىرماگنهنىارد~دومنلقتنمتاىموصخم
ئلاسرانلهبهمهام.دادارىروخراهنزائتفرلذادروآباحبىنرلاسناوخار هممامىتثممادگرهوهتفردوبودابهمامزارپئىمرچىاههىگهگىلحمرد
ارلامگاروخودروحتهلىمواهنتهلىمونىدىوتخىراپماستهماگتوردبارىداب ه مىدربىمراکبلدروخىارىهگارىرازىاهناگىهگنىاهبرئتن_مىدرگزىمت ~~ ندرکزىمتىاربىلاگنچودراگدوب_اىندرازبائىرتىمىدق_نامناتئگنا
.متثادن

.هکدادىمروتمدئمهبودوبهداتىامرباربردىامل ه- ،رواىدتاگقروهسمىاربوذتاکلوئمدزتورب،گنابول،گتابول۶۶ ه~ فرطبتلانگرغرنتمو،،.تماىىدئابئتثونلباقمهاهنافرطگىرکا __ ترغن(ازاهگدوبىماونالازاتائىامرفهدروخعونئىا.مداتفاهاربنلاد
_ اجناردوموربوئهدهبوموشجراخلاتوپزاىتىابىمارىق،متثاد

ه .مرىکبىثىاربارتاوجىاملئىاتساوخرددرومذغاگومنىبارىچهناخپاچ ~ هتخاستسدابهمهتبتىاهذناک~تسانارکومکراىبذتاگتبترد _ه_ ئتشونىاربارناوئىمهابىرقتارىز،دنتنادىمىبهذمىئىئمگىارناو~دشىم ~ه .دىدرگىمشتغناربىمدقمتماملگوددعتممولعودندربىمراگىىنىدنوته ---- ردرگا~دنتحىرىمنرودزکرهارناودتدرگىمنمارحزگرهارذناگئىاربانب
دىفمزونههگىفرطزاهگلبهتخبرنرودارتا~دئمىمرفىئگىذغاگپاحپئىح ~ه عىاضىاهدناکزاهثىمه.دىدرگىمهدافتمااههچبرسپامىثزوماىاربدوب ىبوچىاههحغصزاپاچىاربامارىزدوبامصرتهدردپاچرده~ ~ ارئىوچهحفصناىتسىابىمهئىمهامو،مىدومنىمهداقتماهدئمىراگهدنگ

-ه فورحپاچماکههکىااتمىکىراکهدکوراوروطىراکهدکماکهرد

تاحغمنىاشىامزآىاربنىارباب~دوتلتمذغاکىورربحىحم
.شىمحىاضذفاکىداىزرادقمهدشىراکهدک

.مدومنننرىىاپهبعورشومدىاسرلاتوپنىىاىوبتعردهباردوخنم
هکتشادنىىاهناکهلىودوبزىنرکىدزنىلوبىشرىراىبتمقنىاردهار

ه
رکىدىاهوبهبىاهتوبزااردوخاههبلطامىهامنىچرد~دکتخارمىاهاپ

هه
نبىاىکاخودرکزاىربارددروخىمزىلاههچبامىاىرکاومىدىناسرىم
دوخىادرنمبنلحمردىخاروسهکدسىمهدهامبلفاادعبومىفرىم

.دوبتخمراىسنآندادحبموتادعبهکىزىچ~مىاهدروآدوجوب ه
.دوبفارطاردىداىزىاههتوبزارپهکمسذککىرابىهارهروکزانم

ارىنارفعرىادرکىهکمدوبراودىماومخادنارظناماهلهبومدتىاىلحمرد
-

زااىو،تسذکىمهزورىفلپزاو،دوبصومخممىاربهکىناوفعزىىادر،مباى
بهاردچوراورزجمدرکنهدهامىزىچ،هنىلو..دمآىمىدبرمکهداج

ه
هارهروکزاومدافاهاربىرغرغوىهااباذل~ىلومعمىاملدچاىونادرکرس
~مدومنقىرهىهنىاپفرطبىچپرام ههه

فرههبوتتذکناتىزاومدىمرتلادعهاکدادهبوىىاپهبهرخلاب

رظبوا،مدىدارىرىپراىببهارهناخىاچرفدنوردرد.مدشراپهرهناخىاچ --
کدراکتامهىناسدفتکناصومخبوهدثرهوجهبتغاهکدىسرىم

ورهوجوهدشىراکهدکىاهبوچارىزدوبرهوجهبتغآرهوجىخى
.دوبهدربراکبامىادارذغاک

بذجارمهىمهرهوجوذغاکووبارىزمخادرىلحمىاشامتهبنم
نانآابدوبرارقودندوبهدشىراکهدکماتتفارفابهکىىاههختهب.درکىم

- اتدسربىزورهکمدوبراودىماو،مدرکىمهاکندک~اچارىدىدجىاهباک

،دوبنمىقوذىاهراکوزجىراکهدلارىزممابهشاد~اچراکردىمدمهم



.رنارغعزىادرمو).
ا١٤دىنا~زى́(د

_رم<
حغنهبارنامىتهورنهىارادرگااتدتىمهدادتصرفامىادنابهارامهبو
ردىسرىرپبهارو~مىربراگبهعماج

~ ىزىچهچىقابدوز٩ىهاوخىمهچهگمنىببوگببوخ،رسپبوخ٠ا
~

ئمىلودرکىمرهاگنوهدرکتبحصئمابمختومخاابوا۵،٩ىهاوخىم
راىسبدرمواارىز،درکدهاوخنىراگوتماىداىرفودادطقفهکمتسنادىم
هلاحماراهذناکهگتمائگمماههحبرپهگدرگىمرگفطقف،دوبىنابرهم

مدنامرارذغاگقروهستفاىردىاربماغپعبرسىلبخئم.دننىرفاىبرئموهدرگ --~
زادوبنرفاحىىوگ،دئمهرىخفرطناوفرطنىاهبوهتفرگهفاىقىمگممواو

ه~
ردهرابودوتتمادرباراهذغاگردقناوا~دستادجدوختمىقنارگىاهذناگ

~~
منونممهلمتفگوتتادربارذغالقروهسومدتهتخئمهکدراذگدوخىاج
~متفرردوتسبوخقروهسئىاو ~ مدوخزىخهسابنمودوبهدروخاجنملمعزاارىزتتکربزابناهدابوا
ردزادنگىراگهدرگحمجاردوخىماوحدناوتبواهگنىازالبقومدبنامرردهبار -~
~.مونئبدوبهتغگهگهحنامتناوتنومتفرلورى

دعبودوب(ورىهبورلافتکىورهگمدرگهلولىوحنبارذغاکقروهم رم_ ابهرابودو،مدومنىىلابرمردىىامىپهارهبعورشوهدراذگمىاذرلوردبارانلا
~.مدىشکداباردوخاههتوبىاههخاتهبمىاهتمد۶درگدنب

.مدرگهاگنارسىرمماملفرطهبمدىسرهارناىمردهگىزابهطوحمهب
مفدهئگىلومنگهزاتىغنهگمدومنفقوتاجنآتلمئىدبىممررظنزاهتبلا
مدىدهارردارىداىزراوزوراجت~مدبئگىمارىقرظنناهکدوبىرفاسهانل~د د
.مدىدنهارردمدىئگبمارىئراظتناهگارسگنائکىلو

زاىپومتفرلابفرطبهرابودومدادهمادامهاوهبوهتساخربهوملاب
~

ومتئگاهذناگرانماوخىامللابندب.هدشدراوگچوکردزالاتوپهبلدىمر
ه مبوگبىزبچهگنىالودبئم~دوبىئماقنلاحردوا.مدومنادپانتىقاطارداروا

-ف--
ىتئمادرکم،ىدرگرىدىلىخها٠۶~تفکواومتفرکواتمسهبارذغاگقروهس -
مهنموهتفرکرکئتىاهمللنودباراهذغاگوا،،٩ىتخاممىماراحذغاکنىا

-
هکمىامنهارىاملهکمدرکىمرکفمدوخاب.متفرىملکفرطبومتشکرب

---
.ددرکربوااتمنارذکنراکىبمهارزورنا.رخلابدىابنموتىن



هردمامتومدوبهداتسىارتدنلبفارطاىاهنىمززا،متفررابنافقسىورهب
-

رترودىمک~شاهزورىفلپونىکنرىاههناخابابىزوزبم،دوبمىاىرىزرداساهل
هه~

ىتماقاب،دىتخردىمباتفاردودوبادىپنانىرزدبنکاباساهلدبعمفقم
هدرکلمحتاراهنافوطهکىلاحرد،دوبهداتىااهنرقهکىروطنامهتقارفارب ~ه
ىاههکلجنارستستپوتسثادناىرجىلاحقوخهناخدورمستتىرد.دوى

ه~
ودنتئمادرارقمىظعىاههردواههاکترىابرتعىفرىىاههندرکواههوکورتدنلب

~_~
رارقمتچرباربرداساهلهکتفرکلابرسردقنادىابىمهمهناندىدىارب

~
زاىمگودىدارلاپننىمزرسزاىرادقموتفرناتسودنهفرطبدعبو_درىگن

صردىدردزىن~اتسودنهزاىرادقمنىنچمه_درکهدهاثمزىنارمىکىمروئگ ه٠
رد.متئادىفاگتاعلطاناهبحجارودوبىداعمىاربهرظنمهمهنىاىلو.دوى

-.دوباهاولرهشهبمهجوتورکذورکفمامترضاحلاح
نازارتئىبهگتقاددوجوىبرغهزاوردتمارفرطبىمکومىاپرىزرد

~
املىىلادزاودنتماوخىمهقدصراوززاودوبناىادکزارىودن~ىمرههل،اد



ا٤همىنارفعذىاددىنارفعزىادمم>مم

~~
ممشچىلابارتسد~راجتودرکهرودناکدنشورفونائمورغتسدو،تکرب ~~~~

رطاخبدىهدبدىهدب٠ا~دماىملابنااتاهادمودوئنهرىخباتفازاهکمتفرک
فرطزاوا٠~دوئمگمکزىنامئهبجاىتحانامزردهکدىهدب٠ا،،~ىمدقمماقم

~ ارامئودنههىپورهدطقق،هپورهدطقف~دشابىمناقرااعقاوىکىئىاها۵۵~رکىد
ه~~

ىمىئزراابسنجئىابحاص
بوخ~دىاىمنناترىکئىالئمرکىد،ا~دىامن

ادجهناتمودوهدبهىپورهننمبوت~هدبهىپورهنىتسهمىادىرتئمنوچ
،،اا هاا.مىومىم هدهاثمودنرذکىمهکمدىدىمارراوزمىاپرىزىدنبرمکهداجزا

تاگرحعوننىاهکنىالئم،دنىامنىمىطهدىزخارنآىاهدمهکمدرکىم
~ه~

هبودنتفرىمهارتسارتماقابنارکىدنکىلو.دئىمناتاىراکتسر~اب
- ىابىزرظاتمزااهىراکهدنکنىا~دندرگىمهاکنهوگىورناولاىاهىراگهدنک -

گىدزنراوزهگجىردتب.تثادرارق(اربلاتوپهگدوبىهوکهبطوبرم
-د--

نمواا~دنکىمهاکناراماملگىهااا~ذنىوکىمهکمدىنئمىمدندىىدرکىم -- رد،دندوبتثاگنااملگىهدنژىاهسابلابارهبلطنمارىزدوبهتفرکماهدتخ
.موئبهکمتشادمىمصتىلومدوبناملزونههکىتروم

و~موهههداپىنامموادندومنىمرکذمىادروطبارهلمجگىراوزهمه
هبدنتئادىعماهئورغتمد

واهاعدواهنوىلادمواعدىاهخرچواهملطنانا~
~

نىارتئىب~دنسورفبدنتناوتىمهکرکىدهچرهوىمانشهراتمىاهلودج _ ار~زىپنىاراوزىلودندوبهدرواتبتهبوهتخاسناتسودنهردار،اىثا

.دوبهدادنتگربىکچىهارىىاىئمائىنچهکدنتنادىمتئتحودنتسنادىمن
~-

نىنخناىداهمهردرکم.تسىنىىاهزىچنىنچاهروشکهمهردرگمىلو
اا٩.دنتىنمهلئماىدناشورغتسدهمهو.درادندوجو~اهزپچ

-- متئادىعس~متىرکناصاهلفرطبمدوبهداتىاتاىورهگىدنلبناکمزا ~
هدرکذوقندندوبهتخادناهارکاىعوفدمندىازوساباههناخهکىدودزاهاکناب

~
.موجهلاحردىىامرسودوبنثدرسلاحرداوه.منىبىاراهتسدرودوهتئذکو ~
نىارد~مدىزرلوهدرکهاکندندوبتگرحردمسىلابردهکازفربىاهرباهب

~~~
رفصرىزهبهاکنابئمىلودثىممرکتىاهنرافهجودلهچاتاهزورىهاگهقطنم

زىچرطاخبنمودربنمهجوتدرومداىزمهروجانىاوهىتحىلو.تفرىم
_رم
.مدوبهدمااجنىاهبىرکىد ~~

مىاهاپىورهبىرتمکنزواتمدراذکراوىدىورهبارمىاهجنراومدئممخ
~ه~

هکىقواتو،تفرکدردمنامئچاتمدئهرىخاساهلفارطاهبردقناودرىکرارق
-

ابازىىاملارىزمتساخرباجزااروفنم~مدىدمتماوخىههکهچنامدرکرکف
~~

ماهتفرکدردوفىعفىاهاپىور~دىاىممفرطبهگمدىدقاربوىنارغعزىادر
ومروخبنىمزبقعزاهکدئم~اب،دوبهدادتسمدنمهبهکىناجىهومداتىا

-
رابود.دوئىداعمعفواتمثگبقىمعىاهىفنىاهقىقددنچودىادنبمسفن

~ه
مدرکهدهائمىکتکشلدابومدثهرىخدماىمهکىىاملفرطبومتساخاپب

هبئم_مدىئگىمارشراظتنائمهگتسىنىىاملىثوپىناوفعزىاملهگ
ه

واهبوهدکزابهارواىاربواوقهکمدىدىمومدرکىمهاکفىدنبرمگهداج

ربراومهکىلاحرددعبتمامىنهکنىااتمتخودواهبارممئچ.دندرگىممىظعت ~ا بلجنمفرطبواهجوت،تسئذکىمملباقمزادوبدوخناراکتمدخابوبسا
-
.دسرىمبقعزاىدوزبمىامنهارىاملهکدومنهرائمائمهبتسدابودىدرک

ه~
.دماىمباسحبىنابرهمکىنمىاربتشذکىمهکىىاملراکنىا

هىاپدنلبىاهاملارىز~دوبهارمهوازاتمىنونممابنمفرطزاهگىاىنابرهم
ودوباملنمىاربىلو~دنتکبىداىزىانتعاهبلطواههچبرپهبدنتئادنتداع
زاىراىسب،دندوبتواغتمىاهقلخاىارادمدرمهىقبدننامهمه~اناو،دوبطل
مهلانىالباقمردىلودندوبهمهزارودوزىچهمههبانتماىبهگ۵دوباهطل
هبگمگهبرقاحهئىمهوتئمادىئائبمىادىاهفاىقهکدندوبىىاهامل

~،
ناناىاربىکدنزهلحرموعون،ماقم،ئسراکئىاردو،دندوبدوخناعونمه



ىنارفعزىادرمممه

تسناوتىمىسلهچو،دنتنادىمتىرثبمداخاردوخارىزدرکىمنقرف
-~-

نم.دنتئادهغطاعهگنانااىوئىزگىرودودرنوخ~دنرتهبئىمادکدىوگب ~ ارمدرمىاهىکراچىواهجنردنتناوتىمارىزمتئادتسودرتئىباراهرادهغطام
ه دننکىمرگفهنوگچاههچبرپدنادبودنىامنگرد

لورىىرسدوبنىهارارملوچمهىاهبلطهگىاهقبطردرتلابىاهرجنپزا
--- ومدرکىمىظعتاروفئمودوبسلاتروصربىلىبس~درگهاکنئىىاپهبوهدما ~ رگقتمهظحلدنچ.دىاىدوجوبىروخلددوىهدىداجناردارمهگنىازامدوبراودىما

~ ىعقومئىنچردارىز،ماهتشاذگاپرىزارىنىناوقهگمنگىحمتسناوتنىلومدئم
.منىببرتدوزهچرهارمىامنهارىاملمناوتبومگثنارىنىناوقهکمتئمادىعس

ددشانبلاتوپزارتدنلبىمگهگمدرگىمهدهائمارىروپگاچىرسامل
--

مدرگىمرکفئمو،دنتفرىمفصهبنافارطاردنانابهارزاىدادعتودوب ~ ىىورادناهاىگىرادقمندئمدراوزانانتماىاربىمسارمىارجالاحردهک ~~ه ئىنچهگدوباجناردوهدرگىرواعمجدنلبىاهنىمزسزاارلاهاىگئىا،دنتسه ه-~-
لاهاىکىرواعمجىارببهارهورگگىهکمتسنادىم.دندىىورىمىناهاىگ

-~ هگمدوبراودىماودناهتشلربارىخاهگدندوبهتفردنلبىاهئىمزرسهبىىوراد
~

~مشابىهورگئىنچوزنزىئمىدوزب
هگدندوبلآفارطاردىرغندنچودوبهدئدنلباوههبىدوداهتسدرودزا

~~آ ىگمهاهنا~دندوبدوخىاپماستىاربىاچندرکتمردلوغشملامتحا ه~ ىهلگوهدوبهرىتگنرهبناناواهادرمامتارىزدندوبرجاتاىوىثورفتسد
~دنتئادسهبىتسوپ

ندرگعمجهبعورشناشورغتسدودومنندىزوهبعورئهرابوددرممداب
__رمه

انلانامحازمداىهگىىاجناهوگهنمادهبراوز،دندىدرکىنمامىوجتجولىاسو
_رم

ابدندومنىمىرامىبهبرهاظتنانازاىراىبهگنانىادگوهدربهانپدوئن
ه-

ئىاودنرىکنرارقهزىرکنسوهسامتابرضراچداتهدرکرارفراىسبىگباچ

~
.دنراذکبرمتسئپمهارئئموگاخنافوط

~آفرطباهناتسهوگزاهگىدابنافوططموتهئىمهدنناماساهلهرد
-

داىتسئادناردابابهلباقمتمردقهگارىزىچرهو،هدئمهتفوردىدرکىمرىزاوس
ه

نامىوربهزاتکاخوههامتفرگندىزوهرابودهگىدىدئداباب.دربىم
---

وکاخوهسامودنتفرکرارقدوخواجردرتگرزبىاهگنسطقفوتخىر
ه-ه

رداهگنمدروخربزاهگربزواههسامو~دندماردزاورپهبدابابهزىرگنس

.دندرکىمتباماامهبزاورپلاحرددندمآىمدوجوبناتهوگ

رائفراوىدهبارمودرگىمدراومتئپهبىداىزرائفهگدوبدىدئمردقنآداب

هبراچانبخلتتاقواابنموتئمادنارندروخناگتناوتهگىدحهب،دادىم
~

اتمنائنبارمدوختئمادىعمومدوبرىکتسدىىاجلابندبو،هدىبسچراوىد

ارمناونازدردلمحتاب~منکداجىانمندادناگتىاربدابهىلعىرتمکتمواقم

ئىىاپارمدوخطاىتحاابو،مدومنمخ
دابرباربردارمدوخرتئىبهچرهومدروا~
ه~

.مرادهکنرودهبدابدنزکزاارمتررصواهتمداتمدرگگچوگ ه
ناگتردىعسهکدىمرىمرظنبودرواربداىرفودىئکهزوزدابدنچىقىاقد

~
داتسىادابناهگانىلو.تشادامىاهروپئزارتدنلبسبىداىرفودرادهوگنداد

----
هدنخ،مدىنئىاهدنخناهکان~دمادوجوبىئماراودىدرگامرغمکحتوکسو

~
اجئىاهااا~تغگىمودوبهدشدنلبمىاپرىزىاههتوبىلبلزاهگدوبىرتخد
ارىرتخدورسپدعبو.ا~دوبدهاوخئىدهىلمئىا،ىمدقمناگمگىردهن،هن

دنچ~دنتفرىبرغهزاوردفرطبودنداتفاهاربتسدردتسدهگمدرگه~~
~ه

.دندمئجراخمىگدنزودىدزادعبومدىدىمارناناىاهظحل

ومدوبهتخادنارظناساهلهبناتخردىورزاومدوبهداتىااپرمهرابودئم
-

ودوبهدىسراساهلهبتلونگا٠وبهتشذکامزاهگىدابنافوطهگمدرگه~~

هبمربهلاحردهکمدرگىمهدهائمئئموکاخزاىرباطقفاساهلىاجب
اپگىاکىاساهلىاههناخوتفرئىبزاهساموکاخرباجىردتب~دوبلهتسدرود



١٤٩مىنارفعزىادرىنارفعزىادرمم)م

ىادمئىنچمهومدوبنانانابسامسىادصندىنئمهبرداقنمىلوهدئوحم
.مدىنئمىمژئاراهئىجروخوئىزوقارى ~

زاهرخلابو،منىببرتشىبوهدئرتدقدنلباتمداتسىااهاپناتئگناىورهپ
هارزاهگىلاحردارناراگراوسسمتناوتمدبمهداتىاهگىلحمرودراوىدىلاب ~ه
هدىئموپىنارفعزىادرهکنانازاىکى.منىبپدندماىملابلاتوپرىزىناگهلپ

---
نازارئىبئمودادناگتتسندوهدزدنخبلىهاگنزاىپوهتفرکلاپرمدوب

واهبومداتسىاطقف،مهدپارواپاوجندادلاکتتمدابهکمدوبهدئمهدزناجىه _
~دوبدهاوخمىامنهاروهدماوامننادىمارىژمدرگهراظئ --- وهتفرکلابرمژىناملناوتغگدوخىتسدلئبىاملهبىاهملگوا _
ارىزمهدباوجىمبتابارنانامبتتمحزابمنناوترابئىاو.دومئمسبت

رائفئمهبردقنآوهدئقىقرمتاساسحا.دوپهدرگماهدز~اجىهفطاومموجه ه- ~متىرازراکدرمهکمنکتبائومنگهىرگدوپگىدزنهگدندوبهدروا --
،دنتئرلاتوپىلماردفرطبوهدمالاپىناکهلپهارزاراوممهورک

~ مدوپلاحئوحراىبئملاح~تفرىمراظتناىهورگئىئچزاهکىروطئامه ،-
اردوخىئرازگوهتفرئىرترپدزئلوادىابمىامنهارىاملهگمتسنادىمارىز
سگمندرگادىپىارببصانمعقومردوهتفردوخىاهقاطاهبدعپودنگمىدقت
_~داتمرفدهاوخ

ار~اوه۵اکتارمىادرواهتسدوهدىژحئىىاپهبمدوبهداتىاهگىئاکمزا

فقمىورردهگىگچوگهناخهبدعبومشبترممئاوتپاتمدرکىىووتساو
ه

ىعم.منئررتنىىاپهقبطهبنابدرنزاطاىتحاابوهتهاومدشدراوتئادرارق
اد

مئمابمىامنهارهداتمرفرظتنموهدومئپترمتسازىاچهگىدحاتارمدوختئ
.مصربىئروصحهپاروفات

ل~طزائم~امهگدوپىناکواربهکانرطخىرازباامىاهلاپدرن
~ه

ىى~ىگدىرب~افرطودردهگدوپتفلگرتگىلمائاهنابدرنئىا~دئدوب

-- ردقشنافوطناومنىبباساهلفزطنارداراههبهاررىدمتتاوتهرخلابودندئم ه .دىدرکوحمدىدزااساهلهرد
دهىلومدوبهتخودمثچاساهلفرطبزوتهئم

مف
ىمولتلافوطنآلدىد

.منىببمتناوتىممگاتبنهلصافابورابگىدنچرهارىتافوطئىتچارىزدبن
و،منىببمدىددحزاىثىبمتثادىعسومدشهرىخرتشىىومدىلامارمنامثچ ~
اهراوىدتثپزاهگمدرگهدهاثمارراوستلادرمگچوکهورکگىهرنلاب _رم. ردقناىلودندوبگترىفارغمزىاهادرىاراد۵انىازاىضعى.دندشىمناىامن _ املهکمتسنادىمىلو،مهدبصىخئتارناناهفاىقمتناوتىمنکدندوبرود _رم
:هدماپودنودراىگنىم

__ دوبمزلهگهچنازارتئىبمبلقومدوبتخودمثحپناناهبىدونئوخاب ه- ودننگىمتگرحىگتهاومظنابهمهلاراوسئىاهکمدرگهدهائم،دىپطىم _. زا`نانوردردوهدىسرهزورىفلپىورهبنانا،دنرادىمناوباتئهباراهبما ،_ر .دندمانورىفرطنازادنحپىتاظحلزاىپودنتئکدىدپانرظن
ه

ىطىناتابمهناناودنىاىرتگىدزناتمدوبرظتنمومدوبهدئمهرىخطقفنم
صىخئتارمرظندرومىنارفمزىادرمتناوتهرخلابهگنىااتدندومنىمقىرط
ممقربىلاحئموخزامتساوخىم.مهدب

ارراکنىاهزاجاملولعمىاهاپئکىلو٠ _رم ~مرواردلرتنکتحتارمىاهاپىئزرلاتمتفرگراوىدهبارمىاهتمداذل،دندادىمن
~رفعضاتدوبناجىهرطاخبرتثىبنونکامىاهاپشزرل هه مدىدزاوثهدرتکوزبىاهنامتخاستثپردراکراوسگچوکهورگنىا

رودهبورفقمن~ارعورهبدنزامىمبوچابارلپهلىىاهاجردرفاحلاحردىنحورىدقرد.١ _
ا
~

لبصردوزمادهنازاىرىگولىىاربافرمراگنىا.دثمابىمىبوچىهراوىدهگدنثگىمراوىدن _. ىاگىرهاواپورا،اىسارددرادعلطامجرتمهگىىاجاتىىاحلپنىنچو_تهانارابودابطهوت
اىضعبتمدقوهدوباپربزونهىلامث

~
.دمرىملامرازهزارثىب-نىپردصصخبلان



ىنارفعزىادرموو.

ىاپوپچفرطرداراپگىدىابىمهدنورلاب~ودندوبهدرو~ادوجوب -~~ بىترتئىدبوتفرىهلابوهدراذکاهىگدىربردتمارفرطرداررگىد
~ رگا~تفرىملابتسثاددوخ(اونازئىارىبوچرتهگىلاحردهدنورلابصخس ~ ىبوچرىت،دروخىمنىلهدنورلابصخئهگنىااىودندوبتئاذکدبارنابدرن ~

~ ارىواههچبرپوتفرگىمرارقلباقهتمسقردهنورلابصخثموتئگرب ىتىابىمنابدرنزاهدنورلابصخثمهکىىاهزىچزاىکى~دندومنىمدنخشىر ىموصخبدئابهدشنبرچخارچئغورزانابدرنهگدوبئىادئمابلآبظاوم _.رم باهرکوتئمادتمصدردهدئمباهرگابزومهرکىغارچهدنورلابصخئرکا ،_ ردىلو.دوزفاىمندمائىاپاىوئتفرلابهلامهبوتخىرىمنابدرنىورهدئم ئىمزىورربهکهرابود.متئمادنارزومهرگغارچولابدرنتقورفاحلاح ه
ه ناهبهکارىاهرکهگتدنچوهدرکبترهوزىمتارمىادرمتفرکرارقتغم ه ~متفراههچبسپىکدنزتمسقهبىپمو.مدنکدوبهدىبسحپ ~ هگىداىزىربصىبرطاخبومتفرهرجنپفرطبىربصىبابهاکباوخرد ~~ رطاخبرابئىا،مدرکىمهاگننورىبهبومدزىمدکلهرجنپرىزراوىدهبمتثاد لاتوپنوردردمتئمادراکهکارىگارىزمدوبهتخادنارظننورىبهبىراگىب ~-وب

_
_ ارهنىاگىارىز.ىممرروطبهنلقادح.مىدربىمنراکبهتىاامتبترد نوردردىگهگدندىدىمرکاواپىگدوهبودنتنادىمرنارموهىاربىتل~ا ههه راکفالاندوهتخادرپىنىدوىحورراگفاهبواهکدئتغکىمدنکىمهاکنهنىا _ ئمتقوتبعصوردىلو.مىتئادنواهنىااممهتلعئىمعهبو،هتفرىمنهج هه زاىکىهبىناهنپوهنهااذل،متهىلکثهچهگمنادباتمدوبهنىاگىبلاط هحغم~دراددوجونآردسمزافاغثمىاهحفصمتسنادىمهگمتفرىدباعم ~

_ ارمدوخمىادرئماداب(اندرلکاپابمتناوتئمهگدوبفاغئمردقنائىسم ه
- نمهبهکىنلوطىهاکنزارپ.مئابىمىلگئمهچهگمنادپو۵دىدنارد

اوامىارفعزىادر

~~~
.متثکىناملسبصارلابند،دماىنمشوخنازاوتساهنوکحپماهفاىقدىىامهف

~~مدوبهدئهاىسساحلطماارىز نىسدقمفىدرردهگتثگىمقلطاىناسگهبناهاىسرستبترد
ىاههجرد(لچواپارتدننامدندوبئىىاپهببهارزاهکىناگمامت~دندوبن
.دندوباهخرسرسهبموسوموهدىئمارتاردوخرمم)بهارزارتئىىاپتىنابهر

ىداعمدرم~مىدشىمخرسرسامنامرستسموپىورهبباتفآىثباتابارىز
_

هاىسرصناونعبودوبهاىسىومزاهدىشوپنانارسودندىثارتىمناردوخووم ---- ىنعىگنرىنارفمزىادرمىتغکىمهگىماگنهامانمض.دندشىمهتنانش ~ه ىادر1اطقف،ىنارفعزىادرهدننگربردمىتفکىمنناناهبوماقمىلاعىاهامل
هدناوخىرتگاخىادراىزمرقىادرهکدندوبىناسگمهروطنىمهو،،ىنارغعز

~~
ردو.دوبناهدنشوپصخشهجردفرعمىماخثاىادرگنرارىزدندشىم

--
_دروخبناگتتناوتىمنادرنادوبن~ادرردىصخثرگاىتتقطنم

~
ىکرزبقاطاهبهرخلابومداتفاهارهبلاتوپرادبىمثىاهنلادردنم -

زااروا.دادىمماجنااجنارداردوخراگودوبىناملسبهارقاطاهلمدىمر
~

دوخراگقاطازازگرهواهلدىسرىمرظنبارىزدندناوخىمبهارمارتحاىور
~ هارنلادرد~مىدوبهدىدنشىاىنواعدسىورسرداروازگرهو،دوثىمنجراخ -

لاورقبطاجناهکمدرگهدهاثمومدثدراوومدىسرىناملسقاطاردهبوهتفر
~ه-

رگىدو،نادرگرسنابهار،راگمکاىوهراکىبدارفاهدعگىزارپىگشىمه ،، هناخزپثانابهاروىناملسنابهارفارطاردهثىمههگدشابىملوىاهمدا
~

حىافارنارگىدودوختقووهدزهسرپدنناوتبهگاجگرهاهنىا.دننزىمهمرپ ~
.متشکتلملابندباذل،دندومنىمهدزناجىههمهزورماىلودندومنىم -

.مدرکهدهائمهتفروروگنروهنهکهلجمىداىزرادقمهاتوگىتکمىنىور - ىدنهراجتزاىاهدعىاربنابهارزاىگىهکمدىمهفمدروالمعبهکىقىقحترد _>
ى-طزرا~واهبتبسنتبحمزارباواربمهراجتناودوبهدادماجناىتط~



ىنارفعزىادررمرم

حمجىناملسقاطاردهراگىبنابهارزاىداىزهدعلاحو~دندادىجراخهلجف ه
ارتلجمناهدوبناتسودنهردىتدمهگنابهارزاىکىاتدندوبرظتنموهدتم _
~دباىعلطاناتاىوتحمزادنناوتباتدناوخب

ه-
نانازاىگىودندرگندىدنخهبعورشوهدرگهاکنىاهلجمهببهارود

-- نىنچصصختمواارىزمىسرىبگنامىولزاارىگىئىادىاب۵۵~هگتغک --
هتفردندوبتئنئىمزىورهگنانافرطبنماااپاجنىااىبگنابول~تساهزىچ رم_رم_
ىلو((~تغگلانازاىگىدعبو~متفرگلاناتصدزاارهلجمومتتنو -هه-
وراوارنائىبب،ىرىگبتسمدبهنوگچاوهلجمهگىنادىمنىتحوتگنابول

~~اه
سگعنا~مدىتگتلاجخئموتفگىمتسارواهناغماتم،،~واهتفرک ~
ىاهوهقگنرهبوهنهگىگعهگدنچره،مدوبهدىدهگدوبىسگعئىرتبلاج ~~_
زىمگىىوروا،دماىمبىجعرظنبهگدوبىنزىگعىگعلا~دوبهدهارد

-
اىوىگعگىىباقنوردو.تتاداجىرتگرزبزىمتتپهکتتن)وگس(دنلب

~
.تشاددوجونزنامهنادرگرب

.دوبرتقاودمهبهارگىىادرزاارىزدوبهدرگبجعتمارملزنآىماىل - رتگچوگاتدوبتىىدنبرمگابارلاهگدوبگچوگراىسبىرمگىارادوا ___
.دنئابهدرلىزودهىنپناردهگدوبنادننامىثىاهئىتمائگىلودىامنب

~~ ىولجهقىارىز~متخادنائىىاپهبرسمرشزامدرگهاگنىتىاههنىسهىهگىماگنه -- رگفئىاردىثاهمهنمتفرکىمتساراودوخوادنچرههگدوبئىىاپردقناوا ~
~داتفادهاوخىقافتاهچدستمخولجهبرگاهگمدوى ه- امرستتپردودتدراوىرگىدبهارمىدوبهتئناجناهکىروطنامه

~ه ىهاگنزاسپدزىمهسرپاجتاهگىدارفازاىکى~مىدتفواهجوتمامىلوداتسىا -
امرصتشپودهگىبهاروتساىراگحلاحرمنزلاهگدىصرپهلجمهب

~ل ~تفگوهدناوخارىگعلافارلداهتثونودتمندوبهداتسىا .-د
گىتامندىلاملوخثموا~دثابىمىثتروصشىارا.لامردطققواها((

~
ه

نا.درکدهاوختسمرداردوحىاهورباصوصخمىدادمابوانازادعبوتسا
ه~ه

.دئمابىمىتىارامزاولىاربىهگاکىىکع
~ه

)تروصشىارا.دومنمگردسارمىتىىزاىتىببهارنىاىاهفرح

٩وربادادمابندىتکوربا٩~امگتام
-

.مهىسرىوهدرگوردناوخىمارىىلکناهکىبهارهبنم
--

،،.تساجکىتبلهگدنادىمنىقدوخرکمکىمگنرارىتبلارحىلو٠٠

~ ~~.تغکودىدنخوا
رکفوهدرواردىجنراناىوزمرقگنرهباردوخبلمدرمنىازاىضعباد

~
وههرکگنراردوخىاهورباوربادادمابمهدعبو،دئهنهاوخرتابىزدننکىم

-
اهراکنىاهمهزاسىهزات،دنىامنىمىئىارازىناردوخمئچىاهگلىىتح

--ه
،،.فلتخمىاهکنرهباهدرگنىا،دننکىمىتاپدرگاردوختروصىور

~
.هگمتفکودوببجعمىارباهراکنىامامت

فرحنىااب،،.دنائوپىمنتمردارواهنتلابتمقىتسابلارچسى٠٠
~

اتدندرکهاگنرتقىقدارسکعلاحنىمرهودندرکهدنخهبعورئهمهنم
---

.تفکدوبدلبىىلکناهگىبهار:مىوکىمهچدتنادب
ه~-

ارناقدوخهنىساهنا٩ىىوکىمهچىنىببناتىاهىنامهمرماراهنىارکا۶د

.دنناقوىىمىداىزاررتنىىاپئکىلودناتموىىمنداىز
-ه

اهنزنى!هکمتفکىمدوخابومدرکهاکنرتتىبهلجمىاهسکعهپنم
~

مناخنىاصابللتم.دنروخبناکتىتحارانىاهسابلنىنچابدنناوتىمهنوگچ
~دئىمهدىتکئىمزىورهبسابلمدودتىمنهدىدىئىاهاپهگدوبدنلبردقناه

ه
نىادرکىمتبحماههلجمهبعجارهىقبىاربنادىىلکنابصارلوحىلو

~~
.تفکناوخىىلکنابصار.تفرمداىزااهمناخصابلعوضوم

--~
رداجناردىبىهمگنج،دسابىما١۵٩ىئخىرات.دىنکهاکنارنىااا

-ه--
رکىدمهودتتهگنجلاحردمدرم~درىکربرداراىندهمهتسانکمموهتفرگ



~.ارفعزىاوررموى

__- ىماکنهودنورىمنانوردبودننکىمخاروسارئىمزنورداهنا،دنئکىمار ه_ ~دىمرپىکىو،،~دنکىمقرغابىرقتاراهنادرابىمنارابهک ه- .دادباوجنادىىلگنابهارو،،)تىحىاربگنجئىا٠٠ ~--- اهنا،دنهاوخىمنتلمگنجعورشىارىبمرغمدرم.ئکنرکفناهبها ه-- ارسگعئىا٠٠~تغگودرگورورىزاررکىدهلجمدنچوااا.دنکنجىمطقف ___< هلجمتئونقبطوئىنها،ىاهبعجناودوبىاهداعلاقوفزىچسگعناردا،~دىنىى __ دندرگىمرارقنالباقمزاهکىنازابرموورزاوتفرىمهارهبعحىنا ---
~تقکنادىىلکنابصاروتئمذگىم __ کنجزىچنىادىائودئابىمگناتئىامات.تساعارتخائىرخائىا٠٠
،،.دربار

-- رگفهبوهدومنرگفگنجهبحجارومىدرگىمهاکناراهکمام
و.مىدوبدادىمتسدزااردوخىلصاتىلباقنان~اىکىزىفدوجوهکىتاحورجح ~ اتدىنازومدوعىاههخائمدىابردقچناکدتفلتىاربهگمدوبئىارکفردنم ~~~ بهار~دىئحبتاجنارنانانادرکرسحاوراوردرگتىادهتمارهارهباراهنا ~~ ~تغکودرگتبحمهبعورئهرابودنادىىلکنا -- ،دنئمابىم`الروگنازابسزاپىتگىهىهتددمردهرابوداهسىلکنا٠٠ -. ،،~دنهاوخىمتىحورگمکهنوگچىهتتقاىلو -

ارىزدنتماوخنىحورگمگامزااهناهگمدوبلاحئموخصوصحبنق --
زا_هچىاربتنحموجنروىزىرنوحتومهنا،مدىدىمنراتئکهصناردىقطنم

ه-~ ودىهىمتمدخىىلکناىئتر٠ردمهزونهاهناىاهدح~مودنئابىمىلاپنىمدرماهاکروک.ا مودگنجردىىگناىئنراىاکررگىاهدحاو.دفدىم~زابدوقحنانآهبرىگناىثتدا تمنىمهبودندرنتن.ردتعبتل،دمون~ىىگن،ىتتر،واحدحاوهصزارتىبىنانى ~ ىرلادفردارىزدئ،ىمرودزموکىرعپنازابرمناونعبنانام،دعنتماهببغارىىلکنارئترا دنئابىملپتارد~زاونآودرادنىکئنانآ

١وولىنارغعزىادر

~ طقفدننکدراوهبرضمههبودنرىکباوعدمهابخلابدارفاهگدوبهناقمحانمدىد
-ه

ومدادناکتىرسومدىئگىها~دندبنقفاومرگىدهدعابهدعگىهکنىارطاخب
ترفامبمرغهبهگدسئ~ابىتىابىممتئونرمارچهگمدوببجعترد

~~
هدرکىىوگثىىمىاربناوارفىنئوروتقدابارمىگدنزتاقاغتاهمههلب~منگ ._
ارىز،دىاىممشوختشونرمنازائمهگدوبنىنعمنادبئىاىلو.دندوب

~
~دوبتمحزوجنرابهارمهامامتمىگدنز

-- نمهبهگدوبىناملسىادمئىاااگنامبولاا~تفگىمهگمدىنشىىادم
ومتئنهىاپهسىورهبنم.منىتنبحلصاىاربهىاپهمىورهباتدرگىمهرائما

~ه~ه
وباوا.تمفرگتسدبدىتمارتىماراهرسناابهگارىگرزبخىتزىنىناملس

~ زبتزاىپوتفرگىممگحمارمىامهقىقئتمدابطقفودربىمنراکبنوبام
ه~

مماتوگىاهوهندىئارتروارنجزراگهبعورئىکنسىورهبخىتندرگ
زاىپارىزدربىمنتذلىناملمئىاطسوترسندىئارتزاىگچىه.درگىم
اهىتبتىلو،دتىمددعتمىاهىئارخىارادىرصبحامىوراگمامتا
مهنماذل~~دنتخادناىمنهارداىرفوداددردمىلمئىلواابودتدوبنىجنرانگزان
~دىشارخودىشارتودىشارتىناملسومتسثن

رم-رم ىهاوخىموتئگربتىامنهاردرمناهکماهدىمهفا٠.تغگىناملس -
ارمرممدعبوا،~منکزىمتومزامهارتندرکتسارتهبئموىوربرتدوزهچره

~
ندرگتوفابو،دىئمارخودىئمارتارمندرگزاردىاهوموهدادلهئىىاپفرطب

ه
ئمدرکىمتوفواتقوره~دومنىمرودلحمزاارهدتمهدىربىاهوممندرگهب -ه
ناهدىوبىارادوا)مئابهدرگرگفتسردرگا(ارىزمتئادىمهکنارمسغن
گاپهبعورئواوئمودشمامتىناملسراک~دوبهدروخمرکنادندزاسئان

~
زاهقىرطئىرتهبتفگىگى.مىدئمواندىشارخوندبئارتزاىساننوخندرل --
هىبتمئمدعبو،منابچبذغاگناىورربهگتساناىزىرنوخندربنىب
~دوبهدئمهدىبچمرمهبذغاگىلگارىزمدثگهرتم



ىنارفعزىادرم<و>

~ رمدادىئوکاهتحصهبوهدنامىناملمقاطاردمتشادنىراگهکنىاهبرظن
هباىدهىقبهگدىسرىمرظنبودوببارخىلىخبرغردعاضواهکدىمرىمرظنب رم~_ رسدردمهرىگناردو،دوبهدمادىدپىلىامهىسوررد.دوبهدمئمهدىئگىئتا ىئمار~اوحلمهگدوبتبتطقف~دندوبهدرکغولثاهىدنلرىاارىزدوبهدئتمرد -- هدىنئارتبتهبحجارىاهىوگئپارىزمدنامتگاسئم.دوبامرغمگحنارد ~
،امنامزردهکمتسنادىمئمو.دندوبهدومنلبقاهنرقاراهىىوگئىئىا،مدوب ~ ىىلادهکمتسنادىموتئمادمىهاوخرمدردزىنتمبتردامئمىکدنزنامزرد ىىلادگىهگدنچرهو،دوبدهاوخ~ىاملىىلادئىرخآامزىزعىامل _رم .دثمابتناوتىمنمهمىناحوروىحوررظنزاواىلو،دمادهاوخرکىدىامل

مههبهبعجىدادعتهگمدروخربىگعهبومدزقروومتئادربىاهلجم زاهگدندوبرانکردىىاهخاروسىاراداههبعجئىا،دادىمناثنارهدئملمو ازدودىلوغاراههبعجئىاىمامتودوبادىپىمدرمتروصاهخاروسل~ا ~- طخودهگدوبنادننامودشىمهدىدىىاهىدرگاههبعجئىارىزرد~دىئگىم ___ ~~انلاردهگمتنادىمن~مدىمهفىمنىزىچلازائمودوب۵انارىزردى -.-- تگرحلاىورهگىلىرواهنکاورىزخرچو،وىتومولول،ىربرفامئکاو
ردارىز~مثابىمنرتگىىگعهدهائم<لوغئمىلگروطبومدىدىمدنگىم ه واومدىئکارناوخىىلگنابهارىادرنمادردوباعدخرچ،خرچاهنتتبت
ىگعهلجمىگع~درلهمجرتوهدناوخارىگعىىونرىزهظحلدنچزاصپ ~~ ~دنتفرىمزردنلفهبگنجىاربهکدوبىىلکنانازابرسلماحراطق ~~- هبىغمولادىازرفعسلاندىدزاودومنهدزتغگثىارمىنىرگىدسکع ~ هبىخنهنرگچىههکگدابدابگىدننامدوبىاهدئممهرسىزىچاپدادتصدئم _- گىىارادگدابدابئىا~تخاسىمنطبترمئىمزابارناودوبنلصولا لاحردىزىچناىولجتمقردو~دوبهچراپزاهدشهدىئوپىدنبلاوختما
ردرفنودئىاودندوبهگدابدابئىاردرفنودهگمدومنهدهائمودوبىئخرچ

موممىارفعزىادر،

ه
درگىمتبحمهناتسودلاحهگنادىىلکنابهار.دندوبتسئنفمگى ---- هدىنئنزگرهناهبحجارهکىزىچ،دشابىمامىپاوههاگتمدئىاهگتفگ

----
ىبهذمهاگتسدوىرساملزاارمىراکزورىقوررگاهکمتفرکمىمصتو~مدوب
زابمرغردهگموئماههگدابدابن~ازاىکىهدنناروموئننارقىاقدننگجارخا ---
ومدىمرتمدىدناردهگىگعزاومدىادرگربارهحغص.دندرگىمهداغتسانا
_دئمابىممهمدوخهگىراگ_٠وبهدئمبلسئمزاملگتردقهظحلدنچات
هه ىلابردودوبنادننامىزىچاىهچراپزاهدشهدىئوپزاردهلولگىمدىدهچنا _،
رد~تخادناىمنا،ىورهبىهاىسىاهزىچودوبهدماردزاورپهب،ىرهئم

--
زاىقربهگدادىمنانندندروخىمنىحزهبهگاراهزىچنارگىدىاهسگع --- اوههبزىنناناىاههکتهکدىدرگىم~اهنامتخامىبارخبجوموهدىهجنانا _
ىاربوهدوبئىلپزناناهگدادحىضوتمىاربمجرتمبهار.دشىمباترپ

~
دوبهرجغنمداوملماحىاهنىفسمهبمبو.دئمىمهدربراکبسىلکنانامدرابمب

.دربىمناىمزاارىزىچرهوهدئرجفنماروفىزىچرهابدروخربضحمهبهک ~
هدهائماهناردهچرهارىزدنتئادنىربناغموحلصزااههلجمئىاهگنىالئم

-
هگارىىاههلجمئىنچىفاکهزادناهبهگمدرگرکفو~دوبگنجهبحجارمدرگ

~ هدراذگئىمزارهلجماذل،ماهدىددرکىم،افراارتنوئخومئحتىمرحطقف
--

ىىاج.متفرهاگباوخورتلابهقبطهبىناملسونادىىلکنابهارزارگئتزاسپ
.دمآدهاوخمغارسبربرماگىىدوزبمتسنادىمهک

_
ئىىاپهقبطهب~دىسرندروخاپماتتقوودمارمبهرخلابناىاپىبزور ه

مئچارىزدوبىناىاپىبزورئمىاربىلو~مدرگفرمنارگىدابارمىاذغوهتفر
~.مدروخارمىاپماتومدرگهداغتساتقوزاىلو،مدوبراظتنا

ىتدمىاربو~مخرهاکباوخولابهقبطهبهرابودماهساکندومنزىبتزاصپ
~متخادنارظناهنامتخامفارطاىنولئمهبهرجنپزامگ



_د
ومتفاتقردفرطب~دىسرمسوگب،،گنامبول٠۶دزىمدادهکىرپىادم

-~
اردوخنارواربخمامتدنناموا~دوقدراوتماوخىمهکمدىدردهناتسارداروا

ه گاپتسثادنىناشىىربهکارىقرمو،،.ىدوباجگ۵٠~تغکودادناثنتسخ
~~~

ىامل.ىدوبهدئناهنپىىاجرکم،متشگتلابنداجهمه٠٠~تفکودرگ -
باوجرىناو،،~هدئىکسهچوا٠د.هکمدىسرىوازا،،~درادتراکتىامنهار

~
راظتنارکم،تساىلکئهچهکهچىنعى،ىاهدىدلبقزوردنچارواهکوت٠۵~داد

~~
ابوتتگربدعبو.ىاهدتضىرمرکم)ناه.هدشتاهچ.دئابىلکشهچىراد

~
هبعجواپماستهساکومدرکبترمارمسابلئم~.~قمحا،،.تضکىمدوخ

.مداتفاهارباهنلادردومدومناجباجارمىاهمسلط ه~
اجنا.مدوبلاحشوخمدشىمجراخاههچبرپىکدنزتمقزاهکنىازا

~~ه
~نىىزتراىسباهاملىکدنزلحمىلودندوبهدرکدىفسحکوگه!ابطقفار

ه
رد.منزبدىدارابىزىاهقاطارتکانوردمناوتباتمتفىمهتسهانلادرد.دوجبزد

~
مواا٠.تفکىموتخادناىماردوخحىبتهکمدىدارىدرمرىىاهقاطازاىکى



<ىنارفعزىادرلمو.

ه هکدوبددصردودناوخىمارهنهگىباتکمهرگىددرمرپگىو،اموههمداپىنام
اهدرمرىپئىاهگنىازاهئىمهئم.درببىپىمدقمباتگتماغلزاىگىىنعمهب
دنتئمادىعملانآارىزمدثىمتحاراندنناوخباراهطخئىبدندوبددصرد __ رىفت٠۵گىاهناتقونا~دنناوخبدوبنهدئمهتئمونىاهطخئىبردهگارىرابخا ~ هگىلاحردىرکىدرىپدرم.دندادىمنورىبىنلفاملطسوتىبهذمباتکدىدج --~ زتفرکداىلوغشمهکىرگىدو،دناوخىمزاوادوخابدىناخرچىماراعدخرچ هه هداىمادرگىمتگرئمناردىدوزبهگىثحىىاربدوبىبهذمتاگنزاىضعب ~ ~تفگودىدارمراگتفاظنرپبصارگى~دئمىم ه ىورهبوا،،.گچوگهچبىرواىنتمسقهبارتفائکوگاخودرگ٠٠ هه .تفکوتسىرگنىمارمهنامماختهىعضوابوهدومنهىگتىئدوخبوراج
~.مدادبماوجبمهنمو،ا_منگىمراگامثلائماىاربارزورمامت۵۵ تسدوا~متئذکوازاو،،،رپبنورىبهرجنپزاونگىفطلواىدرمرىپئىبب۵۵ ه هبوهدروخىردنگسىئىوراجىورهبىلودرىکبارمهکدرگىعمودرگزارد ~ ~درىگنارموااتمدرگرارفوهدرگدنترتدوزارمىابهاپمهقموداتفائىمز
،دئمىمهتخادتازونهحىبت،دندىنرچىمامدىاهخرچ~دىمهفنىزىچىگچىه ه~ ~دتتفلىماردوخىاهارتنامزونهاهادصوتفکىمئخمدوخابنارنخس

فامدتچىىاههفرساباردوخهنىمىدرمرىپاهگىدزنن~اىقاطارد -
ئىرتئىىاپزانموهدوبزارداهنلادئىا~دادىمهمادادوخراللاهبودرکىم ~~٠~ هى~منگىطدىابىهارىىاملىگدنزئىرتلابابىرقتاتىىاملىگدنزدح
نلادفرطبهرخلاب~مدىدىمهتبارىرتثىبىاهزدمدىسرهگ،ارتهبه٠قطانم
ىموصخمىدارفاىاربهگىلحم،مدثدراوىموصخملحمهبوهدىچىپىلصا ~~ ردمىامنهارابپودنودراىگنىماملهکدوباجنىارد~دوبهدثمهدراذگرانگ ~ه ~درگىمىکدنزلاتوپردىئتنوگمتدم

مدومنبابلاقدومداتىامىامنهارقاطاردلباقمردىثپطرپىىلقاب

٦مىارفعزىادر ا١

ه هبارىتنسىاهمىظعتومدئمدراو،،وتاىب٠۵.تغکمتشادتسودهکارىىادص -
ابپودنودراىکنىمامل.مدادماجنادوبتئنهرجنپهبتئپهگىنارونصخئ

~
هکىاهتغهگىابىرقتردهکدنادباتتخادنانمهبىهاکنوهدزدنخبلتبحم

-هه
.~~تغکو~ماهدنارذکهنوگچدبن

~ دوبهداهنىئىوربورردهگىاهدخمهبهرائاو،،!نىئنب،گناممبولنىثنب۵۵

~دندوبتخستلاوسئىازاىراىبو،درکىملاونمنمزاوهتسئنىتدم~دومن
واراوجردهئىمههکمتئادتمودنمودومنىمتاساحازارپارمدرمنىا

~
.تفکمىامنهارىامل~مئاب

نئجارىزىچنىنچدىابامو،شابىمىضارراىبوتزائىرترب۵۶ --ه
بهار.درواردادمباردوخىاهرقنگچوکگنزودومنزاردتسدو،،.مىرىکب

ه~
وهدشئىىزتراىبهکىزىم.درواهاتوکاپزىمگىوا،دىدرکدراوىراکتمدخ

--
هکنىازاهئىمهنمودندوبهدربراکبناىورهبىداىزوىابىزوبلاجىاهکنر
فرطردارزىمراگتمدخبهار.متئمادهمهاومنکىمخزارىفىرظتخاسنىنچ

~
ىاربارىدامزىم۶۶.تغکواهبمىامنهارىاملودادرارقمىامنهارتسار

-
تفرنورىوداتساهلب۵٠.دادباوجراکتمدخبهارو٩ىاهدرکرضاحگناسبول

ه~
ىاهىندروخهبئىزمزىمنىاىلو.دروادوبهداسراىبهگىرکىدهاتوکاپزىمو
ىور.تسئادوازىمزارتهبىنىىزتظاحلئىازاودوبناتمودنهزاىعونتموداىز --
هک~اىورربىصصخمىاههرىئابگىکعاونا٠دندوبهدروامىاربهکىزىم
~~ زاهکىىاههولبهائوودرکىمئرتوتئادرارقدندوبهدنائوپرکثابارنا ه-
بهار.دندوبهدرکرپرکىدىاهزىچابودندوبهدرواتسمدرودراىبىتکلمم

- ىه~ىاههدعمىاربهگىىورادناهاىکىواحهزوکگىىدخبلابراکتمدخ ~ ~تفرودراذکدندربىمراکبهرىغومضهمدموىروخرپزا
~~

ىاچزارپىروقگىوناجنفدنچودىدرکدراوىرکىدراکتمدخبهار
ىامل.دوباپماتلباقمردىدنىائموخراىبعونتاهاذغنىا.دروآى~غال



ىنارفعزىادرملهم

ىاههبلطهبئم.دندئمجراخراگتمدخبهارودودرگىاهرائانمىامنهار
~ ومدرگنرگفدندروخىماپماتطقفدوخرمعهمهردلامتحاهکىرکىد ه~~هات

دهاوخناناىنىمزىگدنزرخااتاهناىاذناهنتاپماستلامتحاهلمتنادىم
-ه

ئىنچهبهرابگىهبنانارکاهگرکفنىاابارمدوخمدرلىمىعسئمو.دوب
هزمزاهئىمهىاربهکدرادلامتحا،دنباىتسدىىاهاذغ

ىضارانوتحارانلانا~ ~
ادىمو،تئمادمهاوخىتخسىکدنزهگمتنادىمئم.دنوئ

متن
ىدوزبهگ

ىىاهاذغهزملبقهگمتنادىمنطلغئىاربانبو~دروخمهاوخارىعونتمىاهاذغ ~
و.مدوبمىگدنزردىداىزىاهىخلترظتنمارىزمئچبمروخبدىاباهدعبهگار __
اهنىاهتبلا~مدروخىثماراابوىتحاربمروخبدىابىمهگهچنازاىئىبئىاربانب - .دوبئمهناگهچبتارگفتهمه

طقفوهدوبتمگاسمىامنهارىاملمدروخىماذغئمهگىتدممامترد
~

ندروخهبرداقرکىدهگمدرگهدهائمراىبفماتاب.دومنفرمىدنهىاچ

تقىقحردومئابىمنهمقلگىزاىتمقىتح
زاىتحهلمدوبهدروخردقنا~ ~~~

ماهتئنئمئدراوجردمدرلىمرکفودشىمنوگرگدملاحاذغهمهناهفاىق ه~
ودندوبهدئماهدعملوردردىىاوعدوگنحبلوفثمهدئمهدروخىاهاذنلاارىز

~
ارندروخاذغاذل~دنوئمرهاظممشچولجردىىاههطقنهگدندىدرکىمثماب

_-
ارىىاذغهمهناارىزموربرگىدىىاجهبىتىابىدوزبمننادىم~مدرگگرت

~ درددىلوتىمگودوبهدراذگواشفتحت~زاىئىارماهدعممدوبهدروخئمهگ

.درگىم
-ه~ ،مدوبهدروخ(اگتىمکورتهدىرپگنر،رتگبسمتئگربهگىماگنه

متئنهکنىازاىپوهدرگىمبتوا،لاىخىبودوبهتئندرمنوخمىامنهار ~~ هرطاخلقاىاهدادتسدزااردوخىاحپرتثىهگلاح.گنابولبموخ،د.تغک
ا
~

ئمو~درگمىهاوختبحصرفتلخمىاهزىچهبعجارام.ىنگىمظغحارل
رهگدادهمادامىامنهارومدنائنتحارهدخمىورهبارمدوخ

ناىوجواومدرکتبحمواابنم.تساىضارراىسبوتزانىرترب٠٠
~

لاتوپنىرزفقسىورهباروتدابهکتغگودرکفىرعتمىاربارتزاورپ
ه

وتودوبهدىدىىاهزىچهچهگتغکودرکفىرعتمىاربارزىچهمهوهتخادنا
~

زامهظاحلنىازاوىىوکبارتقىقحىلودننکجارخااروتهکىدوبهدشرضاح
ه~

ىىاهىئرازکزىننارکىدزاوتهبعجارىنچمهىمدقمماقم.دئابىمىضاروت
،_

اروتواىدوبنمهاربمثچهکىماکنهنىنچمهودندوبقفاوماهناهمهوهتشاد

وهدرکىمبتمىامنهار،،.دناهدرکرداصىلماگتاروتسدوتهبعجاروهدىد
ه

ىاهرسدردهگمدرگىمرکف~دوبهتفرکشاهدنخىمگماهفاىقوتلاحزادىاش

~
~

هظعومماههنىاىاهجنرواهىتخسهبعجارمهزابودشابىممرظتنمىرکىد

~
~

مناوتبارهدنىاىاهجنراتهدىئگجنرنونکادىابهکدشدهاوخهتغکودسدهاوخ
~ه

متسناوتىمنارچ،هدروخمهبملدندربجنرزارکىدهکمتغکدوخاب~منکلمحت
--ه

زارپىاههبعجلاهکنىااىمنگتکسثگنجرداهراومکدابدابنالئم
-

روطچهکمهىئىدناىمدوخاب٩منکراکدودوراخبهبعجناردومناربارزابرس
ههه

وهنکىمتکرحباىورهگىزلفگرزبىاهزىچنازاىکىسىىرتسا
--

ىزلفتناوتىمنهکاهزىچنا.موئبدربىمروئکناهبروئکئىازاارمدرم
~٠~~~

وتغکىمطلغنادىىلکنابعارناامتخ،دورىمورفباردزلفارىزدشاب

ارىزددنخىمهکمدرکهدهائمومتخادنارظنمىامنهارىاملهب.درکىمناخاچ

حىرغتومشىدناىمهچهکتسنادىمودومنىملابندارمراکفاىتاپهلتقىرطزا
-

.تفکودرکىم
نرتارىراخب>ىاهدژاناودنته)امىپاوه(نلپوژااهکدابدابنااا

ه٠ه~
حجارنموهنامىمباىورهباعقاووتسانىنهامهراخبىتئکودنىوکىم

ه
~

ردارورگىدىاهزبچرضاحلاحردىلودرکمهاوختبحمتىاربناناهب
-ه

زىممى~ارهرائاابودىدرکدراوراکتمدخبهارودزىکنزوااا.مرادمرکف

مى~اروتفروتسثادربمدوبهدرکهکىىاهىراکبارخمامتابارملباقم
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ورتگاروخىئموخىنىچىاچزاىدنهىاچ~تماوخىدنهىاچهرابود ثحب~تسارتهزمدبىمگىنحىاچهگمدرگىمرگفهئىمهئمودوبرتمىلم ~ ىاملوتفربهاروتفرگناىاپراگتمدخبهاردوروابىنىچىاچهبحجارام ه ~تغکودرگرپهزاتىاچابارىاهزاتىاهناجنفمىامنهار ~ ضومرد،منکجراخىلومعمىاهىملکزااروتهکدناهنغگىمدقهماتم _،
وئهطموتتتامىلعتوهدرگ۵اگملقننمنامتراپابنجنامتراپاهبدىابون ~ ىنانمابىئنادزاىداىزرادقمظغحوتراگ.دوئمماجنارگىدرعصخنمىاهاما __ .تمماملعنازاىداىزرادقمندرواردرىرحتهبتراگمهاهدعبو،دئابىم هه-ه- کدناهتفکودناهدرکىوگئپارروئکهدنىاام(ارگنهدنىائىرتبرجمارىز
زاارهىقبودثابىمىرساملئىاردامىناتسابمولعرتئى~دئمدهاوخهلمحامهب
دانساهگهدادروتمددوخىماختىاردابئىرتربنلامه.دربدنهاوخئىب اههىپگاتدئمابىمماجنالاحردراکئىاودوئمىرادربهىپگىموصخبىخىرات
لقتنمىتسدرودىاهاجهباردانسالصاودننگئىئناجئتفرئىبزاىاربار
ىکىزىفاتمىاهرنهاباروتدىابلوا.دورنئىزاىمجاهمچىهطموتهکدنىامنىم وادصوتفررواجمقاطاهبوهتماخربدوخىاجزامىامنهار))~مىنگانئا~ هه لماحواهگمدرکهدهائمئموتئگربهگنىااتدروخىهىئوگبواىوجتسج _ رددرابودوا~داهنهدئمىىزتزىمىورهبارناواودئابىمهدامىبوچبجگى ~ .تغگدعبودنامتگامىاهظحلدنچوهتسئفملباقم

لاسىاهلام~دندرگىمقرفزورمامدرمابمدرمنىازالبقلاسىاهلام،ا - ندربراگبهبرداقناناوزورمااتدنتئادىرتئى،اگتاىعىبطئىاوقهبمدرملبق _رم_ نانازادنناوتىمىهاکطقفو،تسانادقافهزورمارئبهلدندوبىساوح رظنىلو،دوبىنىنئموروىتاپهلتتردقىارادرئبلبقنرقاهدبح.دننگهداغتما -، اهتردفزىامامتودندادتمدزاار۵١دندرگهدافنما،وساهتردقلازاهگتىاهب ىباهتردقئىنچاىندمدرمبلغاکنىاهمعزارتدب.تساهنفرئىزاابىرقتلونگا

--
زاوتهکىماگنهتسارتهبو.دنىامنىمراکناارنادوجووهتنادئکممرىغار
وىناهىکىاهرغس،ىتاپهلت،ىنىبئئمورهبحجارووئمىمجراخدنهاىوتبت

ه
تبائارتىاهفرحهکتغکدنهاوخوتهبتىاههدنونئارىز،ىنکنتحصزاورپ -

دنهاوخنروابارىىاهفرحنىنچودننادىموکغورداىوارمناتماداروتوىنگ
---

فثکارناملعسپ،تسهىزىچنىنچرکادا~هکتفکدنهاوخو،درک
رر~ ...دوممىم
دوبىدرموا.داتفاىتاهرهچربىاهىاسوتفرورفدوخردىاهلفحلدنچوا

دومنىمناوجهکدنچرهودوبهتفرتسدرودوىنلوطىاهرفسهبو،هدرکرفس

واهکدرببىپتناوتىمنىکىلودادىمنناثناردوخوائسهگنىااىو
ىارادوهدوبهگورحنودبوهدىتگىتسوىىارادواارىز،دئابىمرىىىدرم
هبوهدرکرغساهتمدرودهبواهکمتنادىمنم.دومنىمىندبتردقوىتملس
تاىرجتهکمتنادىمنىنىمهو~هتفرمهدنههبوهدومنرفسئىچوئىات،اپورا

ه-ه زاهکىاهلجمهبهکمدوبهدرکهدهاتمارواىهاک~هتشادىزىکناتغکش ~--
زاىهادعبودرکىمهعلاطمارناوهتخودمئىهدندوبهدرواىئىاربناتسودنه

-
گى.دشابىمتحاراندنکنجلاحرداىندمدرمهکنىازاوهدىتکهصغومغىور _
واىاربناتسودنهزاهکهلجمناودوبهدرکارواهجوتبلجهکدوبهلجم

ىاههلجم.دوب)دتههلهه>1ا،د.،دا٥۵(ندنلروممهلجممانهبدىسرىم
نىعردوتقادنمروعثومهفزاجراخىىاهسکعدىسرىممتمدبهک،ىاهنهک ه~ه ىتراجتىاهىهکاناونعبهلجمئىاهکهحنا~دوبتاعلطاعبنمگىمىاربلاح
ىىاسانئردىعسمتسناوتىمهکىروطرهودوببلاجمىاربدرگىم~اچ ه

~_دد~طدراوهکىکابارنامتفاىىمىتمرفهکدعبومدومنىم~
--- .مدناوخىمارناتاغلىنادسىلکنااباىوهدرا~ -ه هگىنىبوچهبعجهبمهىهاک.متىرگنىممىامنهارىاملهبوهتشف
~ه نىا.~ابدناوتىمهچنانوردهکمدوبرکفئىاردومتخادناىمرظندوبهدروا
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هبعجهگنىاهبرظن~هدئمتمرددوبانئمآانمىاربهگىبوچزاىعلفتثههبعحى ٠~~٠~ رگفئىاردىتدمو،دوبدرکتئمادرارقناردهگهچنالامتحادوبىعلفتئه ~ ودوبهدئمتگامناهکانمىامنهارىاملارچودئابدناوتىمهچهکمدوب ه .تغکدعبمىامنهار
ىعىبطىنىبنئورزاىرتلابحطمهباردوخ~ىنبنئمورهجردىتسىابوت٠۵ ٠

_ ىبوچهبعجناهبو~)،تساقىاىمانئىدىابهکارىزىچئىلواوىهدداقترا - رسرتئىبارمارىزهن٩دادىمحىضوتارزىچهمهوافرحئىااىا~دومنهراثا ه .مرادوتىاربهىدهگىاجنىاردنمد(.هکندادهمادالانچمهواودوبهدرگمگرد وتن~اتدربراگباىومهدبوتهبهکهدادئمهبئىرتربصخثارهىدهقىا ارىعلضتئههبعجودئمخولجهبوا،ا~ىنگبىاوتىمارىداىزىاهراگ _رم_ وىناتابارهبعجمىامنهار،هدادنمهبارناوهدرکهاگنارناىتاظحلوتئادرب ~ه ئمهگتثادهکنگىدزنىوحتباردوختصدطاىتحاابودراذکبمتسدردطاىتحا
ه

هه هىمناردهکمدرکىمرگفقمودوبزىکنمهبعجنزو.مزادتاىئىمزهبارنا -- ~دناهدراذکگنمگى
--- هاگناىارىر.مىاثگبارهبعجناردهگدادروتمدىپسمىامنهارىامل -__ مىاهتسدردارهبعحى~دروامهاوخنقسدبن١تاىوتحمزاىعلطالاهب~درگ ~- ىعلضتسثطهبعجارىق،منکزابارنارددىابهنوکچمنادبهگنىانودبهدناخرچ _رم، هدماربردهرخلابقموهدثراوتساىئىورربهنوگچناردهکمتنادىمنوهدوب رم_ ردهبئم~دىدرگادجنازاهبعجىلابقمقوهدادىچىپمىنىوحنبارهىعحى

ه
هبعمتاىوتحمهىارمهجوتاذل،تهاردگىطقفهکمدىدومدرکهاگنهبعج ~ دصقکىماگنهودوبىاهچراپردهدىچىپىئىئمبعحىناىمرد~مدومنبلج _
هىارمىادرتلاماد~دئمابىمئىزوراىبهگمدرکهدهائممدومنار۵١ئتثادرى دعىو،دتفىنىمزىورهبدئمابىمهبعجلوردردهگهچن~ااتمدومنقهپنىمرىور رم-- ~مدومتسحمناتثگناىورهبدوبهبعجردهکارهچنانزوومدتادرگربارهبعج

م٠ممرمارفمزىادر

-
دوبهدئهدىچىپهچراپردهگىورکىئىئمهبارمهجوتوهدراذکىرانکارهبعج

-~~مدومنفوطعم
راىبلاتسىرک،ىوکمدومنزابناتاىوتحمرودزاارهچراپهکجىردتب ---

عاوناابدوبىعىبطرولبگىهکىوکئىا~مدىدنا.ردارىبىعنودبلماکوابىز -~-
وفاصردقناوتئمادقرفدنربىمراکببرغردن-وگبىغهکنامىاهئىش -
ودومنصخئمناوتىمىتخمهبارناىاهتناوعورئدودحهکدوبىثخنودب

هه٠
ىکنسدننامومدومنىمسحهگارنانزوىلو~تئادندوجولماهکنىالثم

ه
.دوبنىکنس - وتسامسبتمهکمدرکهدهائمداتفامىامنهارمئچهبممئچهکىماگنه
~تفک~

- تسدردتسردارناوتساهدىزرواتعىبطتىاهتسدکناسبول٠٠
هه~

و.ىىوئبارناىرببراگهبارناىناوتبهگنىازالبقدىابوتلاح~واهتشادهکن
-

~هکمدىسرپبجعتابنم،،~ىىوئبدىابمهارتتسدنانتسئمزالىق
-ه- لماگهگىوکئىا_مىوشبارنادىابارچ:مىوثبارنا~مرتحمىامل٠ا

.دادباوجمىامنهارواا~تسافاصوزىمت
- دصقهگىسکطسوتدىابدوستسدبتسدىلاتىرکهاکرهىلو.هلباا

ه
طسوتنمزادعبومدربراکبنمارلاتىرگئىا~دوئهتسئدرادارناندربراکب

_
لىامهلوتهتبلا~مدادرارقهداغتبادرومارنائمهرابودونهدئمهدربراگبئىرترب

---~
ىک-زردىفاکئومو،ىنکىفاگئومماهدنىاوتئذکىکدنزردىتسىن ه~

اردوخقاطارواجمقاطاىپسوا.،~تسائغدقلماکمهنىرتربهدنىاوتئذگ
~

~تفکودادناشنقمهب
.-~_~_

ىئىورهبناورباهکىوشبىوحنباجناردارناورباجناهبارىوگ(1
)ا.ىنلمامتارتراگاتدوبمهاوخترظتنمنموىوئبارتتسدلواىلو،دزىرب --

هبهکىاهدخمىورهبارناوهدىچپناىثوپوروهچراپنوردارلاتىرک



ىنارفعزىادرممهم
-~ ومدثمدنلب.مدبزخئىىاپهدخمىورقامدوخومدراذگمدوبهتسشنناىور ~ لاتىرکىوگوهدشمخ،متىابراوتساىثىکمتناوتهگنىازاىپومداتىا ه-~ ىبافرظردلواارىوگ~متفررواجمقاطاهبومتئادربارهچراپردهدئهدىچى «_،رم هدنزوابىزاعقاومتخىرباناىورهبهکىماگنهودومنىمابىزراىب~مداهن .~ه رکىوکناهگمدرکىح~دومنىم

`
هبقلعتموتمائمدوجوزاىتسقلاتى

زاىپومتسثمرنهمامابارمتمد~دوب(لامههگىروطنامه،دثابىهئم _رم_رم__، ىباومتثوهتفرکهزوگبارىزارلاتىرکىوگ،مدىئگبماارناهگنا _-. نوردبهرجنپزاهکىباتفارونرددشىمهدىئاپنىمزىورهبناىورزاهگ
ودشزىمتلاتسىرگهگنىازاسپدومنىمناولاحزقىموقدننامهدىباتىم -- واو~منشگربپودنودراىگنىماملمىامنهارقاطاهب،دوبزىمتزىنمىاهتسد .تفگه

_رم راوجردوتودوبمىهاوخرتکىدزنمهابىلىخهدنىاردوتوئم.گنابول۵۵ ردبثمائىاربانب~هدادروتسدئىرتربدوخارئىاو،تسىزىهاوخئمقاطا ~
زاىپهکدناهدادىروطارراکبترتردىاوخىهاوخناههبلطىمومعهاگباوخ ~
ئمدزنىتىابوت~دوئمهدادوتهبىقاطائمقاطاراوجردىروپگاحپهبئتشگرب ،ىناوخبىمردنانآدزنوهدرکهحلاطمذنمشنادراىبىاهاملاىوىنکهحلاطم -
ىناهىکىاهرغمهبوهدرکهبرجتىداىزىاهراگودناهبرجتابراىباهناارىز ~ قحىدحاو،ىنگىرادهگنتقاطاردارهوخ<لاتىرگدىابوت_دناهتفرىداىز رم،_د_ لاح~دراذگدهاوخىرىاتناراگىورهبادعبارىزدشابهتثاددىابنارناىمل ،،~ىنىشنبرونهبتشپهکهدبرارقىوجنباردوخهدخم

هگىلاحردومتشنرونهبتثپوهدادماجنادوبهدادروتمدهگارىراگنم ه
- اىگنىماملىلو،متشنهرجنپهبگىدزنىمگمدوبهخرگتسدردارلاتسىرک ~ لاتسىرگردىاهعشاهنکچىههکمنىئنبىوحنبدادروتسدوهدشنحناقپودنودر ه

~تفکومنىب

١/ىنارفکزىالر ٩ ٩

~ نىاو.دىدىهاوخىطلغىماکعناىدىدلاتسىرکردارىرونهعشارکا۵٠
لمالارنآدىابضوعرد،ىنىبنلاتسىرکردارىرونهگتسامهمراىسب

_
سپسوااا.ىهدصىخشتدىابنارنارودلماگدودحىلو،ىهدصىخشت
قاطاهبباتفآدوروزاو،دىئکهرجنپىورهبارنىمئىرباقاربهدرپوهتساخرب

-----
دننامههکدىدرکهدىرپکنرىباگنرهبىرونىارادقاطا~دومنىرىکولج

~دوببورغلوارون
هه~

،دىدرکىمتفاىىمکراىبهئىئنارودناىاماهلردهکمىوکبىتىاب

وراجتىاهربرابتئپىورهبارهئىئ_دوبکهئبئمتبتردىلکروطبو
---

ىاهناتسهوکزاودندراذکىماهناتاناوىحتئپرباىوناکدنشورف
~

طسوتهکىتبرضرئارباهنافوطردنانازاىلکودندبنارذکىمروبعلابعص
~~-

ىاهرداممهاههناخردوتگثىمدئىمدراوناناهباههزىرکنسواهکنس
---

وهنبارنااهنافوطماکنهرداتمىتئاذکىمراکاههرجنپتئپردىنىبوچ
-هه

ىناهردئىازاىراىب~مىرادگننوصمهدنرپىاهکنسودابدنزکزااراههئىش --- کاخودرکدوروزاىرىگولجىاربارناودوبهدزنغورمشىربازاهدشهتخاس

ىدحاتارىزدوبدنسپدرومرتئىبهدزنغورمئىرباعونومىدربىمراگبزىن _ ~دباتبنوردبباتفاىىانئوردادىمهزاجا
-

ومدوبتئنونازود~دوبلىاممىامنهارهکمخرکرارقىعفومردهرخلاب ~
دوبهدىدهمدصنازاشىبمىاهاپهگدوبنىامدوبهنئننونازراهچهکنىاتلع -- فرطزامىاهاپهکمدوبتسثنىوحنبونازودئمو~منىشنبهنوکنامناوتبهک

-
اراهتسدوتشادرارقلاتسىرگووگمناتمدناىمزد~دندوبادپمندبرىزوتهار

ه-ه
هبىتىابىمنم~منىببلانىرکىوگئىفرطزااراهنامناوتناتمدوبهتفرگنىىط

ه----ه هاکنناىورهبوکاارىز،ناىورهبهنومنگهاکنلاتسىرگىوگظددل
-ه

ىاربومدىدىمارناىورکاخودرکاىوهکل،ىئخراگدوخروطبمدرگص
-----

نودبمهنادرلهاکننانوردهبدىابىملاتىرکىوکردنتىرکنحىحص



ممممىارغعزىادر

دثىمهتخومآهئىمهنمهب.دومننازىماهنارگىرداردىدىتىابودننىبهکنىا
ه--ه اىوهتشذکنازاهکنىاهنمنکهگنلاتىرلىوکنوردوطسوردىاهطقنردهک _

~مزودبمئچناردنارکىبوصخئمرىغهطقنگىهبهکلبمنىببارناىور __
ىافحورهگدندئمىمرواداىمدرواتسدبدبعمردهگارىاهبرجتهبهثىمه

ه-
گىقىمىسگچوگگنزئتخاوناباعدلصفرهىاربومدوبهدىدارنادرگرس
.دئمىمهدىازوساملهنطسوتدوعهخائ

~
هبندزدىدىاربمىرادنتقولاح٠۵.تفکوهدرگىمبتمىامنهار

رد،درگىهاوختفاىردآدعبارىتسردىمىلعتوتارىزمهدبمىلعتوتهبلاتىرگ
هگىنادبدىابوت~دومنلمععىرسدىاىهقفهگلبدرکهلجمدىابنرضاحلاح

----
،تساححمىاهتفرکهکروطنىاوىرىکبتسدبدىابارلاتىرلىوگهنوکچ

-~-
ىاربرکا.ىرىکبتمدردارنافلتخمقىرطبفلتخمعقاومىاربدىابىلو _رمرم_ هبارناىتىابىرببراگبارلاتىرکىوگىتهلىاماىندعاضوازاىهاکا

هه~
دهاوخىمهگىسگهبعجارىلىامرگاو،ىراذگبهدنرادهگنىوگسگىىور

ه---
رکاو،ىنىببارذاذعبوىهدبواهبارىوگلواىتىابىنىببارىاهعقاوواىارب ~ه

ىئىاربوهدىدىوگردتسالىامواهگارهچناىاوتىمىشابهدىدمىلعتحىحص
~ىنلفىرعت .دئعورئمامسىلابردىئارخسئوگىادموستقونامهردتسرد
هگاهادصئىا~دئمىمهتخاونلاتوپىلابردهکدوبىىاهجنسزاادمورس

- .دوبلدزدادلاحردگاىىاهلگىادمورسدننامهوهتئماددىدئمىساگعنا
ه مفلوبقبمدوخبمدوبتناوتنزکرهئمودننفرىمئىىاپولابوهدرگىزاباهادم ~ هدئهتغگئمهبهرابئىاردو،دنتهىقىمومواربىىادموارادرهاهجنمهگ

~
ورساهجتسىادصورسزاىپ_تسئادنتىماسحىقىسوفهبنمىئوگهگدوب

~ مبىامنها»،املهربوچ~،اهرابطهاهگپفابهاوه،تمساخباه>وپىئم<ىادص .تغگ~

- نىرتربارىزمىوربدبعمهبامتحاعدسىورسىاربتسماتهبامگناسبول۵۶
ه~~

امتماقازورنىرخاردواهبندراذگمارتحاىاربلاحرهبودوبدنهاوخاجنارد
~

وتفرمهاوخرتدنتنم.مىنکتکرئاعدىىورسنىرخاردىتىابلاتوپرد

نورىبودزماهنائمهبىتسدوهتساخابواا،.اىبتدوخ٠اوخلدتعرصابمهوت

~.تمر
ردارنامامتطاىتحاابومدبچپهجىراپردارهد_ر(اتسىکمهامتتقه(

ئمىئنلحهرانگهدئمزممرزتنىمىورهبدها«بعجره.ددادر<ارقىعلضتئعهبعج

~مداتفاهاربمىامنهارىامللابدبونلادهىدعبوهدادرارق~وىامنهار

گىداىهبارمودنتفرىمدبعمفرطباهاملو،نابهار،اههبلطفرطهمهزا

صوصخملحمردهگدندومنپمهلجمهمه_دنتخادناىههچرژممهئم<بم:ارن.:ل

طقفمتساوخىمنرتهبىىاجئمىلو~دننگلاغئمادئمابهىقبزارتىبهگىىاجدوخ
-

.پنىئنباجناردندسهدىدنودبرناوتىهکمدوبىاجلابند ~
ىناناجوملاحو.دنداتفاهلانزااهرپئودىدرگىئوهاناهجنمرىاهص

دراوگتتل~هبىناسگطقفوهداتفااتوگتزادبعمنوردهبهدنرمبموجه
~ه

،دوبلاتوپکرژبدىععاجنىا.رئابئپرخاهگرتئمادىعسمهنمو،دندئمىم
~

هزاجاواهبسىراداىاهراگوهپبمنىمتصرفهکرهىنىرمترب«م،-ژعبر~
رم_-

.تخادرپىمطلتخاوتدابمهبرگىدىاهاملابوهدهااجناهبدادىه
~

بسئىهاىسهم~تسئاد.ررمهگنارفقسهگىدنلبىونوتس~رىمرثنب
~ه

گنرهبهگدوبهدماردزاوىرپهبدوعهىددذار،بان_رمنعل1>ود.ژمب-هتممىپم
~~~

گىهبزگرهىودندىلولپمدهرد،ىدفسژعاههکربودوب»ب.اوىژتل~

اىممنر،گز
ل~اوهتئماددودگنرگپهگ~>~ظنبرههوعرهارىژن<ىکه.~

-
.درممتىمظنح.ژمگز

ىاهخارچندومنئئورلرغئمزببئوررىاهراعئمابگچرمگنع~ره.
ه-

ىضعب.دندئمىمئئورىپموهدرکىتپتپلوااهمارچناودندببزومهک



ىنارفعزىادرم<ممم

اهغارچعونئىاندومنئشورردارىزدندوبهدئنئشورزوسهرکىاهغارچزا __ ئثورارهلىتفدعبودوشهلىتفبذجاتدومفباارنالوردهرکىتسىابلوا
.~هطع~ابدوخدودووبابوهدرلدودهلىتفتروصنىارىغردو،دومن

ه~
وهدروااردوعگرزبىاههخاشوهدشئثورىفاکىاهغارچهرخلاب ~~

ودئىمدنلبنادودطقفوهدرکىئوماخارناهلعئمدعبودندومننئور ~ هکمدومنهدهائمومدرکهاگنمفارطاهب~تفرىماوههبدودزاىىاهنوتس
رفصزابوتشپهبتسئپىدعبرفموهتسثنمهىوربورفصگىرداهامل
ردواهاملدننامهنابهارهلمافىمکاب~دندوبهتثنمهىوربورىدعب

رخا~
رارقتوفگىىدنلبهبىگچوکىاهزىماهامللباقمرد.دندوباههبلطفص - ئىبوچگچوکلبط،ىاهرقنگنزدننامهفلتخم،شااهزبمىورربوتئاد ه~
ىمدقمباتگزاارىىاههىاوهتفرکرارقنوبىرتتشپىراق.تئادرارق هه
اهاملهىارهمامتاابودندومنىمرارگتىعمجهتسدارناهمهىپسودناوخىم

ر_رم
زاهروسرهمامتازاىپمدندزىمگنزاىوهدرواردادصهبتئگنااباراهلبط هه ىگتفرورفدندزىماجناردارجنسکىىاج،دشىمدنلبجنسىادصرودىىاج ه ئىلپىىدوتاغىرئتطقفمدرکهاگنهگفارطاهب.دوبدبعمىاىاوززاىگىرد ~ هدوهىبراکهمهئىاهبتبنمىامنهارىاملزامتفرگمىمصتو،مدىدىنىد
وقلخاردتمافىرئتهمهنىاهلمنشاداگثئمامنگبىىاهئسرپىتافىرشت ~ هبهگمتخانئمىمارىنابهارنمارىزدراذگىمبوخىرثادارفاتاىحور
ىتحهجوچىههبدندوبنرفاحودندوبدنمقلعراىبىثىاىنواعدىاهسىورم ه
بصعنمدارفائىمههگىترومرد،دننگتئذگشىاىنواعدىىورسزارابگى - ىناگهکىلاحرد،دندوبتىداسىوگروزهدعگىدبعمزاجراخردرادنىدو
دارفائىا،دندوبراگهظحلمونابرهمئکىلوهتفرناهدبعمگىدزنهگدندوبمه

~~ وهدوبىقىقمناگراچىبهبىمومخبنارگىدهبگمگددمردهشىمه -
دىسرتىمخلابلادرمزاودنکبدىابهچتنادىمنهکارنادرگرمىاهچبرپ

.رممز>رنمزىادر

هه
،دسئىئسرپنانازاهکدنتئادنتسودنانازاىداىزهدمارىزدنگلاوس

~دنتکىىامنهار
ه~

وماقمىلامدوجومناومدنگفارظناهاملهورگطسوودبعمطسوهبئم
_~

وتسئنىدرنوخوىثمارالامکاباجناردوا~مدىدارئىرترب،ىنتئمادتمود
وواهکمدرکدهقمدوخابنم،دوبهدرکهطاحاارواىحورىوقراىبهلاه

---
مهدرارقمىکدنزىوکلاارپودنودراىگنبماملمىامنهار

طقفومتفرباوخبمدوبنوتمگىتسئپهکنموتفاىهماداسىورس
~رمرم

ودندئهتفوگمهبىىاهجنسودندماردادصبىىاهکنزهکمدئمرادىبىماکنه
- جورخىاربدرمهدعگىهگىىاهادمودىسرمشوگبدارفانتساخربىادص

لاحرسارمدوخمدرکىعسومدىلامارمنامئچئىاربانب.دسدنلبدننکىمدىلوت
.متثاداعدسىورمهبلماکهجوتوهدوبرادىبدننکرکفهمههگمهدناشن ~~~

لاحئوخومدئاههبلطىموممهاکباوخهناورناکمهىپزاىکتخاب
.مباوخنقاظاگىردهچبرپداىز،ىاهدعابهگدوبدهاوخرىذپلدردقچهکمدوب _
ما~~ربارباوخهصلخو،هدزداىرف،هدىشکهسانرخباوخرداهناارىز
.مباوخبتحارواهنتمتسناوتىمبئمازاىپىلو~دندرکىم -- ابدرکىنسىاهچبرپمدچپىمىوتپرداردوخهاکباوخ<ردهکىماکنه

ه
~اونىقاطااهنتهگدوبمهاوختحارردقچهکدىوکبودنکتبحمئم
.تفرباوخبدنکمامتاردوختبحمهکنىانودبوهداتفاهزاىمخهبوا~تشاد

ىى~ورردودرگىمهدنگارپهوگىلابزادابهکارىفربومتفرهرجنپفرطب
-

درگلددبومدىئگزارد~وهدرگىهاکنتسئادىماکهولجونهامرونمگ -
~مدىاوخىئماراابواىور



رفاحنامىارببماودرتهمبصاروداجن~اردهکىنوردطاىحهبمهاب ~ مهىکىوپمودنودراىگنىماملمىامنهارىاملواربىگى.مىدىمردندوبهدرگ
مهئمودنگمگمگهگدرگىاهرائمارتهمهبمىامنهار!تخبدبئمىارب

راومواربهگارىبساوئملومعمارىزتمالولعممىاهاپهگمدوبلاحئوخ ~ ندئمراومىاربىبمافرطبئمهاکره.مىدىصرىمندمقمهبمهابمدئىم ~ه متثادراظننامههاگره.مداتفاىمئىمزهبئمودروخىمناگت~الامتفرىم ~ ناکتبما،مرپبلاىورهبوهدىودمدرکىمىعهودنگتگرحبماهگ -
گمکئمهبرابئىاىلو.مدىطلغىمفرطناهببصاىورزائمودروخىن ~ه نم.مدرگ،مدرگىمنلومعههکارىراگئمهاگناوموشبصاراوساتدئم
ئههگتنادىمارىزدىدنخدنلىوا.مدثرودوازابماابمىامنهارىاملنودى هه~
ئىىاپهبعورثودثجراخهزاوردزابسا.متشادنبماناربىطلتهفوگچىه
زىىاپهبهوگهرانگزاهرابودگتىاىاربمهنمودومنهارهروگزاقتفر

ردذلا~
مدوبهدىىحپئىزمپاقهبمطلغن .~



ىنارفعزىادرممهمو

گسىاهرجپزاهناتسودوقاچىتروصهلمدىسرىنورىبراوىدهرانگهب
~

~تفکوهدىتک
_رمرم

وجهزاتروغلبهدنىاهتغه،درگرباجنىاهبهرابود،گناسبولظفاحادخ۵٠
رتىبىلىخمىروخىمامهگهحنآزا،دوبدهاوخىبوخىسجىلىخ،دىسردهاوخ
ىپمامم<ىا~ىپسزپتابهاراا.نزبنمهبىرمىدماتقوره،تسا ----- ىاملهلبهلبه:ا٠٠~تفگىگچاپتسداپودومنىهاگنوتئگربودىنئار٠رگىد

ه
هلىماگنهئگىلوددژىروجانفرحهکدرگىمرگفوااا.دىتخببمرتححىبط

ه
دئتحارىمکدرلهدهاتمارپودنودراىگنبماملمبت

ىخوئمهبودىدنخىممهمىامنهارىاملومدمآىمئىىاپهوگزاهراوم ~
~تغگىم

~ ابوا،،.مىنائوپببچاباربساىوروتىراوسىاربرگىدهعفددىاب،ه
ه ىزىچهگواىارب~مدرکىمهاکنواهبىتحارانابئمودرگىمتبحصازهتما

ىارادوا،دوبنزودنوپتىودودقاپىئئىارادوا،تئادنمهىتمحز،دوبن
ه

دوبلىامرگاهگمتئمادنگئم،دوبهداعلاقوفىزغموىوقوىنلضمىندب _
اروابساودوربئىىاىهوگزاوتتادربئىمزىورزااربماناتناوتىم

~-
و،متئادفىلرتنکناربهتشنىناوىهربهبکىکملئم٩هچنهىلو.دربنئىىاى

هرانکهب،مسرتىمومنادىمنتسردارىراوسئمتنادىمهگمهلاح
~~

ردلامتحاودىئگىمههىتودرکىمهاگنئىىاپدىبلاتخردهبوتفرىمهاگترپ
.بوبنمندرگهرخسمل-

هبئتفرزالبقارىزمىدىچپلادپودهداجهبوهدىسرهوکئىىاپهبام ه
دوبوشهدردهرادانا~مىنزبىرسىتلودتارادازاىگىهبىتىابىمىروپگاحپ ~-~
ماگلوهدروائىىاپبساىورزاارمهظحلمابمىامنهارلاهبلدىسرزاىمپو ر_ .تضکوتنب~اجهبارلا

هه~ ارىغىگوااا~مدرگىمربرگىدهقىقدهدنم،نامباهاجئىمهگناسبول((

ه-
هپکگىىوروهدنامانتنمودىدرکهراداناىاهقاطازاىکىراپصروتئادرب

~~
.تغکىتاهدهجهلاب~ادمهکمدىنشو~مدوبهتسثنکنس

نىىاپبسانآزاهگمدىدارىنارغمزادرىاملگىنم،بوخ،بوخ٠ه
ه-
داتساىروطچمنىببوکببوخ،،.دئاببقارماراهبساهکىثرکونمهئىاودما

--
هناشنهبارناثنابزهگمدىدارراوزىهورکوهدرگهاکنفارطاهبئم٩ناوج

نورىبىتبتمسربنداتمرفدورد
هبئىىاپحطسنامدرممسرنىاابو،دندوبهدروا~

~
زاو،مدرکدابرورغزاارماهنىس~دننغکىمملسناشنابابرااىولابحطسنامدرم
~مدرکىمراختفامدوبشوپىنارفمزىاملگىىاهبمابفارمکرپهکنىا

-ه
.متغکومتئکرب

امئم.دىوئگىدزنبهارگىهببقعزاىاهرظننمربغروطبدىابنامئمها٠٠

ناىزامىتملسىاربندروخهگىومتهرکفتلاحردهشىمهامدىنادىمهک
~-

املمىامنهاروداتسا.هکمدادهمادادنتىهاکنابوهدرکناناهبىمخا،،~دراد
~

ىدرموا.تسااهاملنىرنمهمزا،ىنارغعزىادرهدنئوپ،پودنودراىگنىم

اروانوچمهوابماارىزدىوثنگىدزنداىزىثبساهباذل~دئمابىمهداعلاقوف
-

ودنبرمکهداجفاوطودىورب،دىوربرگىدلاح.تساهداعلاقوفدنکىملمح
~

مدوبراودىماوهدىنادرگربورىپم~تبوخ_امشىاوبارىز~دبنکنىئوماوفار هها
.مدراذکناناىورهبىنبئمرىئاتوماهدرکراخربهارهکىدننام

ردىثورغتسدگى~تىکمنادباتمدرکدنلبسودنوآدوخبارهىاهدنخ
~ه
هبارىثرکىدتمدودرگىمزبمتاردوخىاهنادندىهاکرپابوهداتسىااجنا

-
هداجردفاولهىاربودناهنفرراوزهگمدىدومدرکىهاگن~دوبهدزرمک

~~
ىئورغتسدلاوا،)ىهاوخىمهچ٠٠.مدىمرپوتثکرباذلدناهدثهناورىدنبرمگ

شچنامشچابودوبهدشهدىکورچوهدروخئىچىرپطرفزاىئترومهکوىپ
~~ ~رثىاربمرادنتقونمودهاوخىمهچهکمتفگواهبهرخلابدرکىممهاکن

_
درمربپگىاب.ناوجداتساسئنىنابعمبوخ۶ا.دادباوبدرهرىپ~ا.~



ىنارفعزىادرم٠مم

-
ئىاردومرادىتخمىکدنزىنادىمهکئم~دننکىمنتنوئخهکهراچىب -~~~ ردکرزبهناخنازاهکىزىچاىا.منکىمهراداارمىگدنزتمحزبهنامزورود --_ ناهدىربىومىمکىتح،دئمابىزىچره،ىرادىثورفىاربىاهدروالابنا
ىموصخب،ىئمابتئادهگارهچره،ارشىادرزاىاهگتاىو،ارىثوپىنارغمز ها~~ ىرتشىبلوپرکىدسکرهزائم،دنئابهدئهدىثخبتکربناناطسوترکا
مامتدىاىبواهگنىازالبقهلماعماتئکتبحم،ناوجدتمابوخ~دادمهاوخ -
~مىتفىرىکامودوئ --

اتمدادىمنواهبمتئادهنهکىادرمهئىجودگىرکاهکمتغگدوخاب
~

ارمىامنهارىاملدعبو~منکهلدابموهفواعمواىاهدننامهابىرکىدىاهزىچ
~ ىامل.دراذکرارفهباپاذلوروطنىمهمهىئمورغتمددرمرىپومدرکهدهائم

.دىمرپمىامنهار
بماوجئمو)ىرخباراهىئورفتسد٩ىنگبىهاوخىمهچلاحبوخاا

ىاهىمابلاىواممئىومىاههدىربزاهگتساوحتىموا~مرتحمداتساهن٠٠
~

رگفواهکارىرگىدزىچرهاى،درخبارامثىادرزاىىاههکتوهراپهنهگ
~

دنلبىاهدنخهبعورئپودنودراىگنىمامل،،.مدزدبامئمزامناوتىمدنکىم
-

دوئرتروددناوتىمهچرهامزاتئمادىعسهکىشورغتمدهبوتئکربودرک ه- .تفگوهدرکهاکن
-_

اهنا.دنئمابىمتغملاملابندبشاهمهدارفائىاهگتساروافساتد٠ ~
_ودنهدبىدامرىغىئزراناهبدنناوتبهکدنتهىزىچلابندباردوختقومامت
تاهدنثوپحورهکلبدشابىمنمهمىنارغعزىادرهکدنمهغبدناهتسناوتنزونه

اا.تصاطره
--- زابارواماگلودراذکمبمائىزىورهبوتئادربنىمزىورزاناساارموا -

ابدبساوژمنکبمناوتىمهچناناابئمتسنادىمنهگنىالثم(دادنمبوهدرگ

--
وهدئمراوسزىنپودنودراىگنىماملدوخو)واهبئمودرکنمهبىهاکنبجعت

---~مىتفردوخهارب
هبهکىکچوللپوگنىلاکوکراپزاوتئذکوشهدهىقبودنخاهلىنامزا

هه
پچفرطچىپزاوهتشذکىندوبهدئهدزوچگنىلاکىاههخائمزاىکىىور
هکپچفرطهداجئىلواهبوهدئدرزىنودنوکگچوککراپزاودىتئمذکه

~~رم~مىدىچپتفرىمىروپکاچفرطب
هبنازانتمذگىاربوىکنسوزادناتمدرپ،دوبروبعلابعمهداجنىا

ه~
نامانهکىروپکاچ.مىتشادجاىتحاىىاههداجئىنچهبانساوهبرجتابىىاهبسا

-ه
رتدنلبهدئمهتخاسناىورهبلاتوپهکىهوکزادمئابىمنىنهاهوکىنعمهب

وابساوهداتفاولجمىامنهارىامل.تسارتکچوکىدبعم_هعلقىارادودئابىم
-

هوکهرانکهبارىکچوکىاهگنسمهزابىلوتفرىمهاىتحاابهگدنچره
~ه

والابندبىمگهلمافابهکمبساونمفرطباهگنسنازاىضعبودىناطلغىم
_

اردوخهارىناتابوطاىتحاابمهنمبسما~مىدسىمدرنازااموهدىطلغمىدوب
~

هاگنبونجوتسارهبمىتفرىمهکلابفرطب.تئادىمربمدقوهدرگباختنا

مهاررهاوجکراپو.مدرگهدهائماروچ~اگاىىلاحسئوخهناخدورومدرک ---
هکىىاج،دنىوکىماکنىلوبرونىتبتنابزهبارناهکمدىدىممىاپنىىاپرد

ه٠
دمىاربنىرترب

~
گراپاهزورنارد.تخادرپىمتحارتماهبىهاتوکىاهت

نافوطىاهىبارخرىمعتهبنابغاببهارىدادعتطقفودوبتىعمجزاىلاخ
ه

رکفهکىاهقىرطهبعجارئم.دئمىمنهدىدىىاملاجنارد~دنتخادرپىم

هداجزاوهدروخزىلهوکئىىاپاتىروپکاچزامنادىمدوخطقفمدرکىه
-ه~

ردمىاهاپهتبلا،متفرىمرهاوجگراپفرطبوتث~ر~~
ملاسنامزنا~

ه~دندوب
دوبهدئمىثرفگنسهگهزاوردگىدزنهطوحمردومىدىمرىروپگپ-ط

-
هبگىدزنهکىنابهارودندرکىمهطاحاارناىروپکاچو~راوىدمى~د



ىنارغعزىادرممم.
درم،- امزااراهبساودندئمگىدزناروفبهاررغنوى.دنتغگدهاىئوخاروفهدوبهزاورد ~

- ىورهبهرابودکنىازائم~ومدئمادجراىسبىلاحئوخابمبمازائه.دنتفرگ ~ تغگمىامنهارو~مدىثگدردمداتسىامىاهاپ
-- رىدمراظتنافلنرباهناارىزگناسبولمنلهنىاعمارتىاهاپدىابمهزاب>( ~دنوئمىمهجلاعم

مىامنهارىام٦دوخوداتفاهارهبوتئمادربارمىامنهارىامللىاموىبهار ~~ هگتغگئمهبوهتئگربئنفرزالبقىلوتفرىرصامللوردهبواهارمهزىن ~ دىددهاوخارمرکىدىتعاس
ىتسىابىمىرساملئىارد.دوبغولئم~زاىئىبىمگمىارىزىنلاتوپ ~ارانارهىاپنودىىاملاىودئمرابهارگىهگدوببظاومهئىمه ~~ ناشراگفااهناارىز،دندشىمنتحارانزکرههىاپدنلبىاهاملىلو~مىدرگىمن رم_< هاگنلاناهبارحپدنوث~ارانلثمهکنىااتدوبىرتمهمىاهزىحپهبلوغشم ~ه دندبماهودهجردئىا،هئىمهلئه~دئنهتغگملصلاناهبارچهگنىااىودننگىم اىامورهگىلاحرد،دنتنادناىمهارادصورمهگ

~
و،راگ~لم،لابرته۵ان دندوبهدىمهف

رد.مروخبىىاذغتىندبهکمدرکرکفومتفرورماملطاىحنوردب دئمابىفاگمىاربتناوتىمنىثىاىازفهمهاباپماتمدوبئمهکىدشرهلحرم -ه !مدرکىمىکنمرگىماحاهئىمهئمو _
هبنمابابىرقتهکارىىاهرپومداتفاهارهبانشاىاهنلادنوردهب رضاحلاحردارىزدرکىمقرفئمعفونونکاىلو.مدىددندوبهدم~اىسامل ههه هکمدوبنىاهچبرپرکىد_مدوبکرزبپودنودراىگنىماملتىامحتحت

~دىئوپىمىنارغعزىادرئمىماح.دنگاوعدنمابدهدتارجدوخبىسگره ~~ وهدىمرناگمهىئوکبئمصوصخموىصوصخىىردتهبعجارتاعىائ و.دوباهنابزرمدنهدبزمهباهاهلتىزتمقردىقاطاىتسىابىمهگنىا

اهامىنارفعزىادر

د-
دوبهدئرواهدنخمىاربومدرگىمارراکنااىومدرگىمارراگئىاىتىابىم
داىزىلاحثموخابىتحرسپگى~مهدماجنادىابىىافراگهچهدنىآرددننادبهک

~
ىورهبوهدرکدنلبئىمزىورزاارمىدابدنتهگتمساهدىهتغگىمىاهدمهب

~ ردئم~مدىدارعوضومئىامدوخنامئچاب،ه.تغگىموهتخادنالاتوپفقس ~- گاخودرکابدابدنتئىادعبوتثنئىمزىورهبهکمدىدارواومدوبهطقننا
---

ابگنجلوغشمواهکدىمرىمرظنب،دماردزاورپهبگناسبولودىسررمم _~_
ربدىوکىمهچنااتدرکىثگمکرسپنااجنىاردا،.دعبوتسائىطاىش

~
دوبدبعمبجاحهکىىامللغبهبوادعبو٠٠.هکدادهماداودىامنرئاناکدنونش

-~ه~ ىکدزتنفگئئىعرداهنا،دنامزاببجعتزاناکدنونشهمهناهدو،،~داتفا رم- هبارگنابولدعبو٠٠~دادهمادائخسهبکرپناو،دندرکىممهتداسح
وراختفااههبلطامهبترمىاربئىرتربندىدهبوائتفرو،دندربئىرتربندىد
.درداترهئم

~ ندشمرکرسوندىنثلاندبهکنابهاروهبلطىاههچبرسپهدعئىاناىمزا
ارمهارمىامنفىرعتارناىرجمدوخهکدندوبلىامودندوبئمزاورپعوضومزا _
فرطبمهدبربخناناهبهناسفاوبىغىاىندزاهگنىاىفوعو،مدرکزاب
رم_ .اذغلاندبومدوبهنسرکئم~مدشراپهرهناخزپئا

~-
.تفگودىدارمدوبزپئاهکىرپبهار

-~ ترىسبوخاتئىئنبرپئىشنببموخ٩اه،ىتثکربامدزنهرخلابها١٠
~

ئىئنببوخ_هدئنىگدىسروتهببوخلاتوپردمنىبىمئمهکىروطنىا.منگ
اا~ىوشرىسات

هىکىرادقمىورهبارموهدىثکمربىنابرهمىورزاىتمدرىپبصار
ودروآردارمنىبوچهساگوهدومنمىادرنوردبتسدواسپم.دىنائنومىل~ ه~

و.تفرهروگنىلواگىدزنهب)تئادمزلهگنىاهن(دومنزىمتارناهگنازاىپ
~

هگمدئمروبجمنموتشکربمدزنهب<ىاچواپماتزازىربلىاهساکابىدوزب



ىنارفعزىادرمممم

- ئمهبرىىزىتاودزىرنمىادرىورهبهماگتاىوتحماتمتگببقعارمىاهاپ .تغگ~
ارىز،ئگىئمامتدوزوروخباىده~دادمتمدبارهساکو،،.روحباىبرىاى٠د

مامتدهاوخىمامتحرفقمارمارىزداتمرفدنهاوختلابندبودوزبهگمنادىه ه زاواودشدراوىرگىدعوجربمابراهناتخبئوخ،ا.ىنگفىرعتىئىاربارارجام _ ~مروخبارمىاپماتىثماراابمتناوتقموتفرمرانک ~
دوبىبوخدرمرپواارىز،مدرگرگثترپزىئازامارتحااباذغمامتازاىپ دنوئهىذغتىفاگوتهردگاىلو،دنرصدردطقفاههحبرسىدرکىمرگفهک

زىمتارماهماگوهنفرمرنراىبهسامزارىراقترانکهب.دوبدنهاوخنىرمدرد
.متفورمدوبتخىرئىمزىورهبهگارىاهماموهتقادربوراجدعبومدرک ~~
نورىبدعىوتخاسبجعتهارواهگمدومنىمظعتزىئارىپبهارهبومتتگرب رم~__ وهوکئىىاى~متىرگننورىبهبنازاومتفرهرجنىگىدزنونلادرحتاهب~مدما هه ىلو~مدىدناىرجردارىرهنبارتفرطناىمکو،هتئادرارقبادرممىاپرىز هه
ردهتىمهزاىثىهکمدىدىمار~ارقىاقومدرگىمهاگناگنىلاىثاکهبلابزانم قىاقهکىلاحرددوبهتخادناراکباراهوراپوهداتىاقىاقىورهبوا.دتابىموپاکت
هحىهگمدوبرکفئىاردنمو~دوىنائىاههتپورفاممدرهزارپواگاىتهوپ _ ارىز،مداتفااهمورداىبدعب~دتاهدرواوراساهلرهئهبهمهئىازورماارچوه~
تروصبناموساجئىاودندوبهداتمرفاساهلهبىموماجىداىزهدماهمور
ئىامهىصورناصوصاجدوروتلع~دندربهدمااجناهبىقورفهدمموىئورغتسد ه
رکفىمورناموماج~دندوبهتخادناهارادصورمىمگاهىىلگناهگدوب دد لفانومىدرواىمنردرمناناواهراگزانادانوهراحبمدرهاههکدندرگىم _ ودنثاىىمقىىنقورورىمضنثوراهىاهاملزاوراىبهگدندوبلازا ___ نانادومتاىنهبىپوهدشربخابىناردناناتمارگغتودصقزادنتناوتىم
~دنرب

-
رگفهنوگچهکمنادبوهدزدىدارفلتخممدرمهکمتئادتمسودقم

--
ابو،دنشابىمىىاهناسناهنوگچهکمنادبنانارکفندناوخابو،دتنکىم

تقونونکاىلو~دوبناسآمىاربراگئىامدادىمماجناهکىصوصخبتانىرمت
ندىدهبىتسىابىمارىز.موئمهرىخمدرمهبطقفوهداتسىاىىاجرد.هگدوبنناه

دردتدشهبمىاهاپارىزمئگبزاردمدوبلىامهولعب،متفرىممىامنهارىامل
٠~

هتفرخرسلکئىچرپىساملهبمهلىقمىامنهارىامل~دوبتخودرکىم
ه

مدوخىصخئروماهبهگمدوبرداقومدوبملاممئمعقاومناردىلو،دوب
--

رگىدهتغهگىمباوختخرنوردردىتسىابىمنمتقىقحرد~منکىکدىمر

ىاههچبسپ،دوبارادهکىنساحممامتابىروپگاچىلو.مدرکىمتحارتسا
-

ىثوجرىدىاهمخزىارادهکىىاهناىمومخب،درگىمنلمحتداىزارضىرم

.دنتخادناىمراگزاوهدرکلئمارهنازورىاهراکدنورمهتلعئىمههبودندوب
~

تاناگماوورادولىاسواجناردارىزموربلاتوپهبمدوبهدئروبجمنمئىاربانب

دوبىکشزپمولعىىردتدبعماىوافمدبعمهکىروپگاچزاىئىبهجلاعمىارب

~~تئ:ددوجو
~دىدرکىمسىردتىکئزپىاهرنهدادعتساابناىوجئنادهبىروپکاچرد

ه-ه
هب.دىدرلىمسىردتنازاتمقرهراکو،ناراکزرطوندبهبعجارامهب
ردگىرابوفىرظراىبىاهنزوسندرکورفزاترابعهگىنزوسبطام

سىردتدوبىموصخمىبامعاگىرحتىارب،ندبزاىموصخبطاقن
_رمرم

هداماو،تئمادربوهىهت،ىىاسانش،ىىورادوىبطناهاىکهبحجارام،دىدرکىم
~_

ىاهنامتخاسىروپگاچرد~مىدىدىمىئزوماىکئزپفرصمىارباهناندومن
ه

واهورادنتخاممهبصمختمىاهاملرظنرىزنابهارهکتئاددوجوىکرزب
ه

نلدهبلوارابىاربهگارىزورمرواىمداىبو~دندوبلوفئمفلتخمىافدامپ

--~~~مدوبهنفرىماهناکمىنچ
ومدوبهدىسرتولدودماگنهنارد،مدئهرىخنوردبدوبزابهکىردزا



ىنارفعزىادرم٠مو

ىورزائم.دىددهاوخارمىکهچهکنىااىودىدمهاوخهچهکمتنادىمن _ هدىسرنتاعلاطمزاهلحرمذاهبهگدنچره،ارىزمدوبهتفرائمامتهبىواکجنک _رم ولىاملاهبراىبىلو،دوئىىردتئمهبىىورادناهاىگهبحجاراتمدوب ه مدرکهگننوردهبمهتلعئىمههبومدوببغار ~ ىبوحپىاهرىتابىفقمىارادوهدوبگرزبراىبمدرگهدهائصهگىقاطا ~--_ هاگنبجعتاب،دندوبهدرگنازىوااهنازاارىداىزىاهبانطهکدوبگرزب
هبممئچهکجىردتب.تىچىارببانطهمهئىاهگمتنادىمنومدرکىم هتبىىاههىکاهبمانطرسگىردهکمدرکهدهاشمدومنتداعىگىرات تخسوتضسبوچدننامىموصخمىتخادرپابهگئىمرچىىاههىل،هدئ
دوبىنعمنودبئمىاربهلهملگگىاههىکزامادکرهىورهب~دندوبهدرک رمرم__ هاگننورىبزادىدرگىمماجنااجناردهکىىاهراکهبردقنائم.دندوبتئون
ابوهدرگىمسبتوا،دوبهدشئمهجوتموهدىدارمرىپىىاملهگنىااتمدرگ ~
هبوت۵وچمهلاوجىرپهگملاحثوخىلىخ~اىب،مسپاىب۶٠~تمغگىنابرهم لاحرهبىلومدرکثگمىمکلوائم،،~وتاىب،تماهدثدنمقلعامىاهراک ~ واهنانابرهمراتفرزاهکىلاحردوهدراذکماهناشىورهبتسدوا~متفروافرطب ~ه~ مىاربتفرگىمماجنالحهناردکىىاهراگهبحجارمدوبهدئمهدزتغگث ~~ وهدومنحىرثتمىارباررفلنخهىاهدرگوىىورادناهاىلىبقرفوا~دادحىضوت ~
ىىورادىاهنغورورفلتخمىاههدنائوجوىىورادناهاىگهبعجارئىنچمه ~ ،دوبهدمامشوخنابرهمدرمرىپئىازا~دومنهفافامتاملطاهبوهدرگثحب
~دندوبهداهنىوراخروقلخاىورربىتبئمرئاضلتخمىاهورادهگنىالثم -~- ىمگلاىگنمحطسهگتسئادرارقىکنموزاردىزىمورادهىهتلحمرد -- ىارباراخگنمزامنکىمرکفىلو،دوبهحپگنمعونهگمنادىمن~دوبربز _ ولوط)رتمطدودحرد(توفهدزناپىارادزىمنا~دندوبهدرگهداغتمازىمئتخام ~ رانکرد~دوبهدشهتخاسهحپراپگىگنسزاودوبانهپارتم٨٠/١لتوفشث

ادهدىنارغعذىالد

--
ئىااهنا،دندىىامىمىىورادناهاىگزاارىرىمخزامورادبهارىاهدعزىمئىا

----
ىگرزبهبهگىرگىدگنمابدندوبىاهوهقهبلىامزبممگنرهبهکاراهرىمخ ~ه~
هبلىدبتهاىگمامتهکنىااتدندادىمهماداارراکئىاردقناوهدىىامدوبرجاگى

-هه
ابىرکىدنابهارهاىکندئمرىمخزاىپ.دىدرکىمهدئمهدروخربىفهدوتگى

نابهارو~دندربىمرتئىبتخادرپىاربوهتشادرباراهرىمخئىمرچىاهلطس
ندىىاسلوغشمهرابودهسامنتخىررودهبوهسامابزىمندرگزىمتزاسپهىلوا

---
نوردهبارنادندوبهدربارىهاىگىاهرىمخهکىنابهار~دندشىمهاىگ

هه
طقفاتدندىنائوجىمردقناوهتخىرتسئادرارقىىاههروکىورربهگىىاهکىد

هدربىزاسورادلحمنوردهبارمهگىرىپىامل.دنامبىقابنآزاظىلغىاهرىئ
~

ارمسپسوا،،.دننکىمهچظىنهرىئئىاابهگدادمهاوخنائنوتهباا.تغگدوب
~-

وتسئادرارقظىلغهرىئمئىازاىىاههزوکناردهکدربقاطازاىرکىدتمقهب
.دندوبىاهبسچربىارادنان~اهمه

~ ماکذتمنوغعحفرىاربورادئىا~تفگوهدرکهرائماىاهزوگهبرىپىامل
ماگذتنوغعلمحتزاىلو،درادحوبطمانىاهزمهکدنچره.دوشىمهدربراکب _<
رواجمقاطاهبارموهدومنىاهدنخوااا~دىامنىمهجلاعملماکارناوتسمارتهب

---د-
تسادرارقىگئسگرزبراىبواغتزىمناىوررد~دربرگىدىزىمگىدزنهبو

-~~
نا~وردردارىىورادناهاىگزاىرادقموهداتسىانافارطارددنچىنابهارهگ

_
هبارمهگىرىپىامل~تشادهدهعبارناناىتسرپرسىىاملودندزىممه-
~--
ئغوروىموتپىلاکوائغوراجنىارداه~تغکدوبهدومنتموعداجناردىئهرگ ~ه
هفاضاناهبتمىقنارگولعانوتىزئنورىرادقموهدرکطولخممهابارروف~

وهدرگطولخمکاىهرگابارهدثطولخمئنورهسنابهارئىا.مىىامنىم ٠ه
نارامىب،تسماهنىسىاهدردندربئىبزاىاربدىاىمتمدبنازاهگ~دد

ئماا.دنىامنىمفقوتمارنآىاهدردوهدىلامهنىسوتشپهبارىتنودنىنپ
وبوتثادربدوبهدىبسچراغترانکردهگارئنورزاىرادقموهدرگزادل~ل



.ىنارفعزىادرم>م،

-~
ذوغنمندبمامتردورادىوبوهتفرکىئتاماىنىبنوردهگدوبئىادننام،مدرک

ارىزمنگهفرسهگمدىسرتىمئم،دنازوسبارمنىتردراددصقوتساهدرک ~
.تغکودىدنخمهارمهرىپىامل~موقرجفنمهفرمدىدصرائفزادربئگمم

---
دهاوخهدنگناتسوىىراذگبتاىنىبىورارورادئىازاىمکرادقمرکا٠٠
زونهدىاباموتماىوقراىبورادئىاارىز،زىنن~انوردتسوىئىچمهو،دس

هه
.مىىامنهفافاناهبهرگرگىدىرادقم -ه- دندوىگشنىهاىککربکونندنگلاحردبمهارىدادعترتفرطنا

__
ىىاملو،دنهدرارقهدافتسادرومارناىاههدرخاتدندىىامىمگلاردارناو ~ ىاچىعونندرگتسردلوغثمنابهارئىااا~تغگودرگىمىىامنهارارمهگ
جنئتدضهدناشوجابوىاچعونئىاو~تساهدنتوجىنعمهبىاچ،دنته
هدربراکبدنهدىمناکتحطسردارندبتموىهکىبامعاىاربودئابىم --
،ىنکىزاسورادوئىاىباجنىاهبهدنىاردوتهکىماکنه~تماعفانودوتىم
تقونامه،،~دوبدهاوخبلاجتىاربدوشىمماجنااجنىاردهکىىاهراکهمه

هه
رساجهمههب٠٠~تفکنتفرزالبقرىپىاملودناوخرکىدقاطاهبارواىصخئ
ىاهرتههبوتىناوجهبىسگهکملاحتموخاعقاوئم،مرسپئىبباراجهمهونزب

~~ ~تفررگىدقاطاهبوتشکربىسپمو،،.هدشبلجامهدنهداغش
~هه:

زاىکى~مداتفادامپرگىدناواودناوهدامئىاندرگوبرگفهبنم
~~~
هفرسهبو،تفرمقلحوىنىبخاروسهبنازاىرادقماتمدىىوبردقنااراهدرگ ~ ندىناشونابودىمرمدادباهاملزاىگىهکنىااتمدرکهفرمردقناومداتفا

~~ .دومنصلخدرگناندىىوبلمعلاىکعرشزاارمىاحىىرادقم ~_ اجناردومتفرراوىدگىدزنوقاطارخاهبمدشىملخهکهفرسرتمزا
-

زگرهارتخردتسموىعوننىا،مدىدتخردتسوىعونگىزارىىاهگتب
تملعهبارمرم~دوبهدننگتومدزتسداهتموپنىازاىکىهب.مدوبهدىدن
تعخردتسموىئىاهگمنگبرگفمتسناوتىمنارىزمدومنمخرانگهببجعت

مملمىنا~زىادر

ردىتحارىىاهتخردتسوپنىنچ،دنىامنفرممدنهاوخىمهچىاربارفىئک

گىدزننمهبدوببظاومهکاهاملزاىکى.مدوبهدىدنمهامماهلىاههکراپ
~~
.تغکودىدوک

.مدادباوجنمواا٩تساىراکىهىاربئىاهکىنادىمنسپ،بوحتاا ه
هتزاىاهدنخوااا.تسالاغمتاىرادقمطقفهکقمرظنهب~مرتحمداتساهن٠٠

~
.تفکوهدرگبلق

هدربراکباىندضرهنىرتجىارىاربىنىبىموتهکارىتخردتموىنىادا
--رم

ملاوهدادتاجنکرمزاارىراىبىاهىگدنزتخردتموپنىا~دسئىم

_تسىحاىندىرامىنىرتلوادتمهکىنادىماىآ~هدربنىبزااوىراىى
هات

ىرامىبنامتناوتىمنىلومدرگرکفىمک،مدوبهدستوهبملماکنم
~

ه
و،دماىمنىقطنممرظبمدرکىمرکفهکارىىرامىبرهومىوکباراىندردجىار

تئادناىباىندىرامىبنىرتلوادتمماننتنادهبعجارارمدوخىناوتانهرخلاب

~دادباوجاملنآو
نىرتجىار.تسوبى،تماتسوبىناهجىرامىبنىرتلوادتمناوجدرم٠ا

امىاربىدنهراحتطسوتواهتسدرودزاتخردتسوىنىا.تساناهجىرامىب
رهدراىبىاهناکمزاارىزمىنادىمىمدقمارتخردتموپنىاام،دوتىمهدرواه

--
،ادارکاساراکساگرسئکناردىئمانو،لىزربروئکزا،دممرىماموارب

ارتخردتسوپنىاام~دئمابىمىمدقمتخردتسوىىنعمهبهگتسما
ه

ىدطزتدمارنارداتىعقاومردهگنىااىومىربىمراکبهدنائوحتروصب
~~

ماوت~وصخمىاهدنقوچکىرادقمابهارمهارناهدتمظىلغدعبوهدىنائموج

زىوجتىدارفاهبارىىاهصرقنىنچو،مىرواىمردىىاهصرقتروبوهد~
_~

اباملنا،،~دننکلمحتارناهدنائوجعوبطمانهزمدنتىنوداقهکمىىامنىم

اعقاود.دوبلاحستوخدوبهدىددنمقلعارمهکنىازاودرگىمبتنمبىنابرهم
ه٠

نمزاوتثکربدوبهدرکىىامتهارارملواهکىرىپىامل~دوببلاجمىارب



ز1سزىادرر<رم

تخردتسوپزاىرادقمدومنهدهائمهگنىازاىپومنکىمراکچهکدىسرپ
~ه ~تفگومرادتمدردزونهارادارگاساراگسک

___
دهاوخحطقتاهفرسناندىوجزاىپارىزوجبارنامرپوجبارتا۵۵

دوبهچبگىدوخىبلقهتردمهزونهوا،،:دىمرتىهاوخندرکهفرسزاوتودئ ٠~~
ئىا،اجىااىاجنىااى۶۵.تفگدعبو،دماىمرامئببىبطىاملگىهگدنچره -
تسوپودئمابىمزىلىثمانوتمانامدوخروثکزاىگىئىا،ئکهاگنارىگى
`
نآتمسوپام.تساعفانراىبدنئابىمهمضاه،سىارادهگىناگىاربنآ

~
ىمکهمضاه،وسهبلتبمصخسومىرواىمردىرىمختروصبوهدرکدروخار
هبدعبىدنچهگىتقو،ئکربصمرپىلو~دورىمىبزاوادردوهدروخارنآزا --
ىئپردارىبوخهدنىاوتهکدرکمىهاوخفثکامهکمرادمتحئمىدمااجنىا
.اکد́~دد

_رم_
نائىاهىنابرهمرطاخبدوباجناهکورکىدىاملورىپىاملنازائم

-
~مدومنهگرتمدزرسراىباهدعبهگاراجناومدرکرگئت

روتسدلانگهلجعىاهچبرپ~دئمىمگىدزنهگمدىنئارىىاهاپىادص -ه ردارىزموربپودنودراىگنىممىامنهارىاملغاربهکدىوگبنمهبتسثاد - ارىز،تئادىمقلعتئمهبمهىرادقمهدنىاردهگىن~.دوبمرظتنمدوخقاطا -
وهدىچىپمرودهبرتمگحمارمىادر.دندادىمىقاطاقاطا۵اراوجردزىننمهب

اتمداتفاهاربمدوبرداقهکىتمرمرئکادحابومنلهولجرتبترمهگمدرگىعس
ه

~داددنهاوخىمامتخانمهبارىناگمهنوگچمنىبب

تاجاىتحاىاربئگىلوگچوگدنچرهارىز،دوبئىثنلدىقاطائمقاطا

رارقمقاطاردهاتوگاپزىمددعودمدومنهدهائمهگنىازا~دومنىمىفاگنم

ىورربمدرگهدهائمهگصصخب،مدومنىسانئقحىماحاراىسبدناهداد
---~

رگىدزىمىور.درادوارقنوگانوکىاهذناگوهلجمىداىزرادقمنانازاىگى
~~

نمهگىنىرىئىاهزىچنا.دوبهدشهدراذکمىارىبوخوامزىچىداىزرادقم
--

ناىادخاا.تغگئمهبراکتمدخنابهارزاىگىمندشدراوماکنه~تئادتسود
٠-

،ىاهلهىاسمهارىز~گناسبولدننکىممسبتوتهباعقاوبوخىاهىنائم
~-~

دعبىلومتنادىمئمتفکىمواهگهچنا،،.ىتهپودنودراىگنىمماقمىلاع
--~-

ىرذگبردنازازگرهدىابنوتو،دئابىمىمخئسامتردمهئىااا.تفگوا
~

قىممرگفتردتسائکممواارىز،دئمابتىامنهارىاملهزاجاقبطهکنىارگم

هىموتىنىببارتىامنهارىاملانوفىناوتىمنهکنىاهبرظنو-دئمابتفرورف

انمقاطا.درگگرتارمقاطاواىپسو،،~ىسرباهاذغنآتمدخهگمنگىم
~
،هدئهدادىماصتخائمهبىقاطاهکدوبدنىاسوخراىبمىارب.دوبرىذپلدشنتفک



ىنارفعزىادرموم.

-- مدوبهدىاوخىعمجهتسدهاگباوخکىردىتدمهکنىازاىپمهنا م~
اتمثمخومتفردندوبهدراذگىبوخىاهىچناىورهبهگىزىمفرطب

ن~ازاىگىمدومنندوبلدودفرصهکتقوىتدمزاىپ.منگبماختناىزىچ
-ه-

ىلواىنىرىث~متثادربدندوبتخىررکشناىورربهکگنرىلک،ىاهىنىرىش -
متفرهرجنپ<فرطبدعبومدرگدنلبپچتسداباررگىدىگىو٠تسارتسدابار
مرادرارقنامتخامىاجگردهکمنادبات ---- لاباردوخوتئاذکهرجنپىگنسهدمانوردبهبلىورهبارمىاهجنرا

زاىدنهىاهگىکزاىکىنوچو،منکائامترتهبارنورىبمناوتباتمدىثل ~~ مدىثکلاباعىرساررگىدىکىناومدرگرغرنوهدشتحارانىمکداتفامتسد ~
متخادرپفارطاىامنرودىاشامتهبدعبو،دوشاهرمتمدزامهناادابمات رم__~ ثثوکردقاطائىرخامقاطا.مدوبهتفرکرارقىقرشبونجدحئىرخارد
رم__ رد_منىبباراگنىلوبروناىرهاوجکراپناهرجنپقامتسناوتىمودوبتمسقنا _____ لوغئماهناىىوگوتمدىدىمهکهچنازاو،دندوباجنارداملىدادعتحقومنا _
ناناهبىاهظحلدنچ~دندادىمناکتاردوخىاهتمدارىزدنشابىمثحب

---~
ناوهدادملئىمزىورهبنانازاىگىارىزدماگحضهىمکمرظنبومتسىرکن
مهابوهدىثکزاردىکىئىاوهداتىاىکىنآدعبودزىم~~واابىرگىد __
ارىزدندرگىمئىرمتاهاملئىبىاهثحبرطاخباهناهلبها.دندزىمفرح

هکنىازا.دنکتگرشاهاملىمومع~ئىارددوبلىاماملىپلادصخش
~

.متخادرپىرگىدىاهواکهبوهدثىضارتىنرودمرظندمزاىتىهمتتادىم _
دندزىممدقىوحنباهنا،دندزىممدقروخگنىلهداجىورهىراوزدنچ
ه~ه

اهنا~دنباىبرزىرادقمىکنساىوهچتخردرهرىزرددنرادراظتناىىوکهک ´~ رگىدودادعتوشىدناتسردورىاقىاهدع،دندوىىمونامانىاهدم
نىانمودندومنىمىسررباراهىنىچواملاوحاهکدندوبهىسورىاحسوساج
اهسورواملاوحامهىنىچسوساجىدادعت~مدىمهفىملاکشانودبارعوضوم

~ه
ىسررباررکىدمهاهناهکلاح،مدرکىمرکفنمو،دندومنىمىسرربار

~
مقاطاهرجنپرىزردتسرد:دنراذکبتحارارامهکتبوخردقچدنىامنىم --
هبوتسئذکىمناطسوزاگچوکهناخدورگىهگدوبىگچوکبادرم

هداجفرطودهگدوبهناخدورىورهبىلپ~تخىرىمىلاحئموخهناخدور
--

ندرکهچبهدعگىهگمدىدترسمابودومنىملمومههبارروخکنىل
هه

امدننامهارنائرمارىزدندوبهاىسرمهمهاهنا،دناهداتسىااجناردتفلک
~~ه

هبدعبوهتخادناباردارىبوچوهدرگىنارذکتقواهنا.دندىئارتىمننابهار
هه<
زاىکى_تساروانئمباىورهبزونهبوچهکدننىبباتدندىودىملپفرطن̀ا

ظغحاردونلداعتتسناوتنىئىاهىزابمهدحزاىئببىاهکمکرطاخبهکاههچب
~ههه

هکدىدرکقفومسپناارىزدبنمهم.تفرهجرىئناردودانفابانوردبدنک
--

هرطاخنازاهکهدبچىىلولکابهکىلاحردتلا،دئکبلحامفرطباردوخ

هبگمکودنتفاتئىوگمکهبرپنآناتسودثه~دوبهدئهدىئوپمتئاد
--

ارىراکنىنچرکاهکدنننادىمارىز.دندومنىوواهسابلزاىلولکندودز
~

.تفرکدنهاوخرارقدوخنىدلاوىئهوکنوىئنزرسدرومدننکن
~

ىعسودوبلوغئمدوخراکبنارقىاق،قرئمفرطبورتفرطناىمک
-

مىاربواراک~دىامنبسکناىرتئمزاارىرتئىبدمارداتدنکراکرتئىبتئاد ~ه~
هتفرکنرارقباىورهبىقىاقردعقومنااتنمارىز،دوبهجوتبلاجراىب

قىاقهبهکىاهداجزارترودىمک.دوبهدشمفا~ازاىکىقىاقردنتسئنومدوب
-

هکدوبىاهداجگىدزندتسئادرارقاکنىلاىساککراپدسىممتخنارقىاقو
~

ومنىببارىنىچنوىسىمىاهراوىدمدوبرداقئم~دىدرکىممتخىنىچنوىسىمهب
--

رارقنم~دردزىننانورددندوبهدرکىراکتخردارنانوردهکدنچره
هچاهىنىحنوىسىمردهکمىدوبرکفئىاردهئىمههبلطىاههچبرپط.تئال

~
رکفتمردامهکتسنادىمهچنىک~درىکىمترومىکانرطخىاههئطوت

~مىدرکىم



ىنارفعزىادرموو-

- گانمغىمکنگىلوافنمابوابىزراببىناکمهگدوباکنىلىناخقرئرد

تشادرارقهزورىفلپزىنرتفرطنآ~تئادرارقىبادرمىاهنىمزناىمردودوب
_

ىائامتهبمتشادتسمودئمو،دوبئمهقلعدرومومنىببارنامتناوتىمهک -~-
جراخفقسملپنارگىدفرطزاوهدشدراونافرطکىزاهگمنىئنبىمدرم _
اشامتهبهکىناگمزاو،تسئادرارقاساهلرهتمهزورىفلىفزطنارد.دندئمىم

- ئىرتىناتساباىرقتهگارااگنالوجا۶،اساهلدبعموىرادرهشئلاسمدوبهداتىا - واهتسدرودرد~مدىدىم،تئادئىرزىدبنگوفقسودوبنامروئکنامتخاس
- دنچودئمىمهدىدهوکىورربئبفگتعمىاهناکمروبعلابعصىاههندرکرد

.دندرگىم~امندوخدوختمظمابمهىرسامل

متناوتىمنارىز،مدوبىضاردوبهدتهدادنمهبهکىقاطازائم،هلب
،دندىدىمنارمزىنلاتوپماقمىلاعىاضعاهکمدىمهفئىنچمهومنىببارلاتوپ

هه
متخادناىمراوزرسىورربىاهزىرگنماىاپماتىىاههگتئمرگائىاربانب -~

:دنتئادنپىمناکدنرپرىمقتارنامهراوزو،دىدىمنارمىک
ىتحامتاقوارتثى.مىدىباوخىمئىمزىورومىتشادنباوختختتتردام

ربوهدچىپدوخرودهبارىىوتپطقفهکلب،مىدربىمنراکبمهىگئتاىوهدخم
هدرواردىاتبترومباردوخىادردراومنىارد،مىدىثلىمزاردنىمزىور

ارفباوحتتقو.مىدرگىمهدافتماىئلابىاجبن~ازاومىداهنىمرسرىزهبو

زاهکىرونگمکابوتتادربارواهلجموتئنهرجنىهبتئپئموهدىسرن ~
نودبمىاربهلجممان.متخادرىناىاهسگعهعلاطمهبدىباتىمنوردبهرجنپ

~رم<
اهنابزنىازامادگچىههبنمودوبىناملااىو،هنارف،ىىلکنالامتحاوىنعم
ه~ه ىدنهىاهلجمهکمدىمهفمدزقروارهلجمناهکىماگنهىلو،مدوبنانتما

هئقنن~اابهگمدئمىاهئقنهجتمهلجمندزقروهبعورئزاىپارىز،دشابىم
~ه

هبهدئم~اچتاملکهک،هلجمندزقروهب~مدوبانشانارب؟دئمهتئمونىاهمانو ~-
لماکهجوتناىاهکعهبطقفىلو،مدادهمادادوبىنعمىبمىاربناىىر

هلمدرکهدهاشمارىز،مدوبىفاردوختخبزاوهتئناجنآردئم~مدومن
-ه

هبمراگناهکىلاحرد،منکهاکناههلجمهبومنىئنبمتناوتىموهدشرتهىمىکدنز
_

ارىاهحغمهرخلاب.دندوبهدماردزاورپهباىندنىانارکىب>ىاهقفاواهتمدرود
---

رارقطسوردهکهحفصئىاردارىز،تفرکماهدنخمدىدهکهچنازاومدىنادرکرب

دوخرمىورربهکدندوبهدرگپاچارىناسکسکعزانوىکلکگىتسثاد
~

هدزهرکحلطصاهب،بىرغوبىجعلاکشاهىاردوخندبهکنىااىوهداتسىا
ه

~.ناهىبشىاهراکودندوب
رد~دوباکوىىشزروتاىلمعهمهاهنىا،منىبىمهحهکمتنادىم

-- دنلبومدومنهدتخهبعورئنم~تئادلماکىجاوراکوىاهزورتاناتسودنه

عطقآروفارماهدنخومدرکدنلبرس،مدىدىمىندىدىىاههفاىقارىقمدىدنخىم -
قاطاىبردپودنودراىگنىماملمىامنهارىاملهکمدرکهدهاشمارىزمدومن

--
ىاداوتماخرباجزامتساوخ~درکنىمنمهبمبتابوهدومنزابارمودوخ

~
ارتافىرثتاجنىاردام،هن٠د~تغکومنىثنباتدومنهراشاقمهبهگمىامنمارتحا

-
ئىانکىلو،تساىمسرمسارمىاربتاغىرئت،کناسبول.دومنمىهاوختتىامر
زابردهبىپسواا،.تسائملزنمزىنقاطانآهگىروطنامه،تسموتلتنمقاطا

-ه
هکنموا،)ىدنخبتدئناهبهکهدىدرکثعابهچىلو٠ا.دىمرپودومنهراثا

--
.مدومنهراشاهلجمناىاهکعهبمدرکىمىرىکولجندزههقهقزاناوتمامتاب ~_
.تغکوتسشنئىمزىورهبوهدمامقاطانوردبمىامنهار

--
هبهگنىازازىنوتارىز،ىدنخبنارکىددىاقعهبدىابنوتگناسبولاا

.هگدادهماداهلجمىاهکعهبهراشاابو،،~دئمىهاوختحاراندندخبتدىاقم
~

ىاملچىههنونمهن.دنشابىماکنىتانىرمتىارجالاحردداوقانىااا
گوىئىومتهبىتاسکطقفارىز،مىنکىمننىرمتاراگوىىرگىدم~~

داىزناجىهابنمو،،~دنشابىمنىکىزىفاتمىاهراکماجناهجرداقهک~زادوپىه

.مدىسرپ



~ه ارچهگ،دىهدبحىفوتاکوىهبحجارمىاربتمانگممرکا~مرتحمدانما۵۵ --٠~~ ۵هبهنوگچو راىباکوىهرابردئمارىز٩تىچاگوىلماودنزادرپىم١ ~~ مهردذاتئگناهبىاهظحلدنچمىامنهارىامل،ا.ماهدئمکردرسوماهدىنئ ~ه تغکوتىرگندوخهتفرورف
و~ابتئادىتاعلطااهزىحپئىاهبحجاردىابوتهکنىاهبرظن،هلب٠ه

~مهدحىفوتتىاربارنآزاىرادقمنلانمهگتمارتهبىنلهعلاطم ~
ىدرموا~مدومنهجوتمىامنهارىاملىاههتغگهبمامتتمقدابوهتسشنئم

لىامطقفنمودوبهدىدىچهمهوهدرکراگهمهوهتفراجهمههبوا،دوببرجم - ردتناوتىمىگچوکهچبهکهچنازاىئىباذل،مسئىودننامهمناوتبهلمدوب ه ~تفگىموا~مدومنىههجوتىثىاهفرحهبدئابهتئمادهجوتىدامعقاوم ~~ الرىتانىرمتارى.،دئمابىمنبلاجداىزالوىتانىرمتىارجائمىارب۵٠ ~ طلمدوخندبربدناوتبىصخثرکاو.دئمابىمندبىاضعاربطلتىاربطقف ه~
ئىرتئىىاپزج)تبت(روئکئىارد.تساىاهدوهىبىنارذگتقواکوىدوئ ~~ ودناهتخاسىممراگوىزااهىدنه~دنزادرپىمناکوىهبمدرمىعامتجاتاقبط ~~ دناوتبىصخشهگنىازالبقهدشهتفگ~تساهتخاسرودقىاقحزااراهناراگئىا
دناوتب،دوئطلسمدوخندبىاضعارببوادىابدنزبتسدىگىزىفاتملامعاهب
~دشابتئادلماکلرتنگدوختلضموفطاوعربو،دنگلرتنگاردوخسغنت ههه اکوىارپزمغلاخماکوىابئح۶۵_تخادنائمهبىهاکنوهدرکىمسبتوا_ىلو ~ تمدبىحورقىرطزاطقفهگدرىگبارىاهجبتنىندبتردقابدرادىعه _
،،.دىاىم

~~- ناهبىرگىدهاگندوبهتخادرپتبحمهبمىامنهارىاملهگىلاحرد ه~٠ مهردئىنچاردوخدنناوتبىناگهکدوبزىکناتغگثاعقاو.متخاها~
~هگدادهمادامىامنهارىامل~دنهدىمماجناارىناحورىلممدننلرگفودنچپب

~ ىرگىدىاهراکاىومزىتونپىهدنناوتىمئىىاپحطسىاهىدنهزاىزاىسب

٠وومىنارفعزىادر

ه
هبطوبرماعقاوهکدناهتفرکداىارىىاهراکهکدنىامن،اقلادوخبودنهدماجناار

-~
و~نازارتئىبهنتساىىاهىراکنىرىئطقفاهراکنىاقگىلو،،~ددرگىمحور

~
ىتئهبىاهنىمزسهبىئندبندىچىپمهردرطاخبىسکهکمدىنئنزکرهنم
_~مدىسرپنمودىدنخىمکوا،،~دورب

~~
ىاملو،́،دنهدىمماجناارزىکناتغکئىاهرالئىامدرمئىاارچىلو۵۵

.دادباوجمىامنهار
دربراکابناوتىمودوثىممسجهبطوبرمهگتساىصوصخبىاهراک۶٠

ه----
دزادرپباکوىنىرمتهبىسکرکاهکتىىکئو،دمالىانناماجناهباکوى

تىوقتارناسناىناحورىاوقاهراکنىاىلو،دىامنىممکحموىوقارىتلضع

هداعلا>قراخىاهراکزاىىاهىئىامنهکناىدنهزاىراىبدنته_دىامنىمن
_رم

رهئهبرهشوهدهبهذنانا~دنناوخىمرىقفاردارفانىا،دنراذکىمائمامتهبدوخ
~~

دوخوتلوقهبلئم،دنراذکىمىئىامنهباردپخ.ىاکوىتاىلمعوهدرکترفام
~~

هکندوخسىلابىنلوطراىسبتدههباردوختمداىودننزىمهرکار
ه~

ىناحوراردوخاهنا.دنهدىمماجناىرکىدهداعلاقراخىاهراکاىدترادىم
~

اراىندراکنىرتهبىىوگهکدنهدىمهولجىوحتباردوخراکودنهدىمهولج

هاربدوخىاربىاهداعلاقوفغىلبتوادصوسهگنىاهبرظنو،دناهدادهثارا ه
تانىرمتقىرطزانانادنن1هدىابدننکرکفىاهدعهکدنوئىم~ابدنزادناىم

~ا~~
گمگطقفاگوى،تماهابتئاوطلغلماگراکنىا~دنمربتقىقحهبرتناسااکوى

ىرئاىناحورىاهتفرئپظاحلزاىلو،دىامنىمناربطلتوىندبتردقهب
هه،،~درادن

هکىنکروابتمحزبدىائ٠٠~تفگفدماردهدنخهبمىامنهارىامل
ه~
هکمدئمهنجوتم.<ىزورومدزتسداکوىتانىرمتهبمدوبناوجىدرم~ىم~

~
ىاوبىدطزتقووماهدومنفصمارىداىزتقوهناکهچبلمعدنچماجناىارب

~ لوبقار_انادودنمثناددرمرپدتپنىاربانب~مدراذکنىقابىناحوروىحورر~ا



ىنارفعزىادررووم

-ه
ودرکىهاکننمهىوااا.متخادرپىدىروماهىوتئادرباکوىزاتسدوهدرک

~ دربلاتوپفرطارتسدوهدىخرچهنوکنامهودرکزاردا~اهلفرطبارىسد ه
ىهاوخنارماقمىلاعوتجربىاهاملزامادکچىهامرسکمامترددد~تغکو - اراهورباوا_ودنرادهجوتىرتىدجىاهراکهباهنا.دکباکوىنىرمتهکدىد --ه<
اکوىناکدنکارجاهکدىدىهاوخهىمهد«تفک،هدسهرىخنمبوهدربلاب

~
اهناهگدنرواىمدوجوبارههبشنىاهدرمردوهدوبغولشىدارفا)اهىکوىاى(

- هکىلاحرد.دنرادتسدردارحورىراکمردىکودشابىممهبوهداعلاقراخ
ه- ىىاتسدوخدنکىدناوتىمهچناهبزکرهابىرقتکىرىفتىاوقىاراددارفا ~ا

ردىعسهکدتهعولشىىقااهىکوىهنافساتم.دنکىمنىىامندوخوهدرکن ---ه
زکرههکتسانىاکنابولوتهبنمدپ.دنرادنانادىاتعومدرمندرواهارهب ه-
.دربىهاوخنىدوسنازاودروخدهاوخنوتدردبارىز،ورناکوىفرطبزکره
هبوىاهدمآاىندبىىبنمورو)ىرىمفىئوز(ىتاپهلتدنامىىاهتردقابوت -ه
.دئابرممتىاربىتحدناوتىماکوىو~ىرادناکوىهبىزاىهجوچىه

- نودباراههحفمنمدوبنغکنخملاحردمىامهارىاملهکىلاحرد

هدهامارىىرغىدرم،مدشهرىخاهىکعزاىکىهبهکىقووهدزقرورکف
~

ىاهئزروزاىکىىارجالاحردوهفرلدوخبهدچىپمههبىاهفاىقهکمدومن ---
ىکىوا،هلبهادد.تفکواومدادناتمىانهارىاملهبارىکعنا.دوباکوى دههه اکوىىاهئزروزاىکىهکهدرکىعمدرمذا~دمابىماکوىناکدستحبدبزا
اهىرغىارب.دوشاجباجىئىاهناوختمازاىکىهکهدئ~ابىلودهدماجناار ه-ه
رگاو~تسىنمرنىفاکدحهباهباندبارىزتماهناقمحاراىباکوىنىرمت -

هکىطرب(دکرورسىناوجوننىسزادىابىمدمئاىىماکوىهبلىامىسک
~

مهنىاهتبلا~رمموتماهناتمحاراىباکوىنىرمتنلاناىمىاربارىز)دهاوخب ه~ه ىزىچنىچ~ددرکىمىرامىب~اباکوىنىرمتدىىوکىهکتساهناقمحا
ه

و،تساهلمعىدادمتنخادناراکبدهدىمماجنااکوىهکىراکاهت.تىن

اىوهدىثکدحزاىئىبارىاهلضعتمانکممهدننکئىرمتصخسمهىهاگ

دوخرىصقتمهىراکنىنچىلو.دىامناجباجدوخندبردارىناوختساهکنىا
~

تسدزاارهلجمودرکىاهدنخوا،،.دنزبتسداکوىهبدىابنارىزتسماصخسئ
~ه
~تغکوتفرک

هه
رکفاهنا،دنتئادفىرئتىضومىمکماهدىدنمهکىىاهىکوىاهنت۶د

--
هکدندرلىمرکفاهنا،دنمابىمنبمزىورمدرمنىرتگنرزهکدندرکىم

-ه
ردىراکتسرىنعىاکوىندرگئىرمتهکدندرکىمرکفودننادىمارزبچهمه

~
زانتفرلابدننامدئابىمىئزروعونگىطقفاکوىتانىرمتىگمرب.اىند

ردزاورپهبىاربندىودواپبونچىورنتفرهاراىوتخرد
~کدابدابندروا~

ه
ىلو~درادناهناناحورهبوراکورتئىبهنتساىئزروطقفمهاکوىنىاربانب

هاه
صخ-نااتدنکگمکصخئىندبتىعضودوپهبهبدئاوتىملامنحااگوى

~دنکىمتىوقتارناسناحورهکىاهراکدننامدزادربرتممبىاهراگهبدناونب
-

ودىوکگرتاردوخىنبمزندبدىابسکرهلاسنىدنچاىدنچزاىپهرخلاب
~

ىاهناوختساوتفسوکرزبتلضعزارپلدپهکدرکدهاوخنقرفچىهدعب
~~

،ا~دتتسحهدنزحورتلاحردطقفصاخماماگنهناردارىز~دئابىمىوق
~~~

هکىئابهنئادداىبها٠۶~تفکوتئکربعوضوملماهبهرابودىپسوا
ه-

ىئزروطقفاکوىهکدنربىمداىزادنىامنىماکوىنىرمتهکىدارفازاىرابب
تبسنذوخبارامتانىرمتىرادقمودنرادهقلعنآهبهکتساىئمزرووتسا

دنراداعداو،مبنکىمزىوجتنارامىبىسىاربهکارىتانىرمتدننام،دنهدىم
- ارىز،تساطلغلماکاهفرحز،ا~تساهارمهورىماکوىابىتانىرمتئبنچهک

ه-
تسماربخىباگوىزالماگهکىکىتحارىبطتاروتصداىوتانىصت

،،.دنربىمراکبمهرتهبارتاروتسدئىاتاقواىراىبردودهدماجنادناوتىم

تاغىلبترىئاتتحتزگره٠٠.تغگىدجىنحلابوهتفرگنمفرطبتئگنادا
-ه

،،~دنکفرحنمتاىحوررىمزاوتهارزااروتدناوتىمارىز،رىکنرارقاکوى



.ىنارفعزى٠ررمموم

هدرکنمبوروتشگربردهناتس~اردوتفردوخقاطافرطبوهتثکربوا رتهب،ىبوگبدوخقاطاردوهتثمادربمرادلىمهکمرادلودجىرادقمه~اد۶.تغگ ~ه اباتدرگبنلبئىمزىورزاارموهتثکربىپهوا،ا~ىربباراهناوىىاىبتمما زىمىوررب~متفرواقاطاهبومداتفاهاربوالابندب~موئندنلبئىمزىورزاقمحىز - وتئادربارنانازاىگىمىامنهارىامل.مدىدهدشهلولذغاگهمىهاتوگهىاپ ~ لامماهدصهگتساىنىچلودجگىئىااه.تغگودادلائنئمهبودرگزاب
ولودجئىا.تسماهدئمهتخاسىراکمتاخاببوچىورهباهىنىچطسوتلبق - نازاذغاکئىاىورردودئماىىمئگپرهئردرضاحلاحردىکع -
هکىفادبوىهدبرارقهعلاطمدرومتقدهبارناهگملىام_هدئمىرادربىپگ ه
رظنبراگلوغثمبهارىاهدعرگعابلودجئىاردکندبىاضعاهنوگچ ه ئىااجنىاردده.تفگوهدادمناثنارىکعگىوا1۵.دنزادرپىمراکبهدىسر واذغنابهارهلب.دمئمابىمهدعمردهک،هدومنماوتمهابارتاعىاموادغنابهار ،

- رگىدنابهارهبوهدرکادىهاررفلتخمىاههلولهىاتدنىامنىمهولخماربا _ ،،.ىوئمانثا~دبراکابىداىزرادقمهبىناوتباتئگهعلاطمارلوادجئىا.دنمرب __ لصتمناهبهگىاهنابورابودومنهلولهرابودارلودجنامىامنهارىامل ه~ ئخمهبومنىباتدرگزابىنارلاوتئادربارىرگىدهثقنوتسبتقدهبدوب ~~. ورمزغماتعاخندحئىرخازاتصا<ىاهثقنگىئىااه.تغگودادهمادا _ ىامننازىواىوحنبدىابارهئقنئىا.دهدىمناثنارىبصمتمردقىاهتلوناک _
رم زاماگنهحبصزورره،ىنىبىمىرادىبردهکدئمابىزىچئىرخاوئىلواهگ .،،~قنتفخزالبقبئمرهونتساخرىباوخ

ىاهنابورابوهدرگهلولمهارهئقفئىاوا
ارموملودموتسبلا~ ه~ ئىا،ا~تغگو.تثادهکندوخزاتصدگىهلماقابودومنزابوتمثادرب ودهدىمناثنارىىمممتىمودشابىمباصعاهعلاطمىاربهثقن.لودج ~ هخرورفمهردباصعا،بطباصعا.،،اعماوئىت،رباصما،تدرک~اصمالمائم

~~
دىابارباصعائىاهمه~ددرکىمهرىغو،نکلباصعاعمتجم،هدعمىلاب -د

ىروبجمىنىببىئزومابىبطىاملگىناونعبهگنىاىارىاوىزىسانئبلماگ
-اا.ىمانئبارباصعاهمه

رگفارىز،مدمئىمدىموتوهدرکهاگناههشقنولوادجئىاهبئم
ئىامامت،مراپبرطاخباراههئقنولوادجئىاهمهمناوتبهکمدرگىمن
هگساههبملقو،دندوبىبمعمادکرههکىاهاطخوناناندبواهزىرهدروخ

تعسابلاحرهب،مرادىداىزتمقوهکمدرگرکفىلو،دندوبىاهدنمادکوه
-

داىدىابهکىاهزادناهبمتناوتنمهرکاودرکمهاوخهعلاطممدوخىلومعم
ه

--.درکدىابارىعسلاحرهب_مرىکب منلىمهىموتوتهبلاحدا.تغلوهدماردئخمهبهرابودمىامنهارىامل ~ هبقبوراذکبتقاطارداراهنىا~ىنکقائنتماهزاتىاوهىرادقموىوربنورىبهگ --
رسدردهکنىارکم~ىدازا،دوشىمطوبرمتدوخهبىدرکوراکرهمنهاررصع

~
ومدرکىمىظعتواهبمارتحاابئموتفکىمبتاباراهفرحئىاوا:ىنکدىلوت
تدمهبقاطاودنىبردنتبزاىپو،متفرمدوخقاطاهبومتئادرباراههئقن

ه~
ردارلوادجواههئقنناهنوکچهگمدوبرگفردومداتىاقافاطسوردىمک ه دراددوجوىبممانمىاهلحماهراوىدىورهکمدومنهدهائمومنکنازىوامقاطا -
مقاطاراوىدىورهباراههثقنمتناوتمداتىاناىورهبهکىزىمگمکابو -
تسمارارهمهاتمدرکهاگنوهداتسىارودهباههئقنبصنزاىپ~منگبصن

~
مامتاهبارراگهرخلاباههئقنندروائىىاپولابزاىپومئمابهدرگبن
وسمادکهبهکمدوبرگفنىاردومدئمجراخمقاطازارطاختىانرط.م~~ر

~-
ارووراکتمدخبهارمىامنهارىاملقاطاردزانتئذکماکنههکنىااتمباتئب

-ه~ طقفردناهکتفگودادنائنارىردوهتغگدوردئمهبىىورئوخطدا.م~ل
~~~

مناوتىمومدازانمهکدناهتفکواهبئکىلودئابىماهاملدماوتفرىمصخم --ه متفرنورىردنازا~دوبنتفرنورىهقىرطئىرتناسالاحرهب،منگهدتالاذا



ىنارفعزىادرمو..

~مدىسرهزاتىاوههبو
ودىسرىمىروپکاچهبهکىهارهروکرخآ~مدوبهداتىازابىطىحمرد لوغثمراکهبهداجىورردبهارىاهدعتمارفرطرد_دوبمىاپرىزتمرد ده هدتروداجنازاموشهدىثگىراکىاىوراکهبمتساوخىمنهکنىاهبرظنودندوب

دوباساهلىورربىعىسودىدىارادهکىاهحتخردرانکردواهرخمىورربو - گنرمتتاوتىمتبتزىمتوهگاپىاوهردودوبنرودداىزامماهل.متسثن ~ ىورهبوهتفررتئىىاى~متىببوهدادصىخشتارناگدنئورفوراورىاهىمابل -
رفطعنمدوبمىاىرىزردنونکاهکىبادرمهبارمهجوتومتسثنرکىدىاهرخص
ىاهبابحمتناوتىمودوبهدناشوىزبموتثپرىىاهفلعاربادرمفارطا~مدرک
.مهدىمىحئتلماکدنتىزىمنآرداهىهامهکرتقىمعىاهلحمرداراوه دوخبارمواورمهاراهتروصبىىادموهدادلهارمىزىچمدوبهتثنکىلاحرد مم__~ ومتشگرب~درکىىانئماراهظاودرواراتفمتئپهبوهزاهدىقوپىاهلگ،دروا .ربزکساماىوهدابمسنوچمهىنابزاب،دىسىلارمىنواومدىئکىئىورهبىتمد ولجفرطبوهدىرىئىىاپدعبوتسئنمىاهاىىورهبوهدماولجترطبدعبو -~ ىقاهدشزىتىاهثوگوهدرگدنلبمدابوا.درگهاگنارموداتىامدىدردودىود هه لانداروائم~درکىمهاکنارمدوخقاربوىبانامئىابوتشادرارقمىوربور
ئمهکنىاهبرظن.دومنادمورسودىودئمفرطبهرابودواومتئنطقفومدرکن -~ ئمادوهدرکزاردتسدهبرکنامداتغىهارهىوالاندبومدتندنلباجزامهزاب -- ىشىپرخاد٠.متفکواهببجعتابئمو_دىتکوهتقرکىثاهجنىابارمىادر اتمتخادنارظنفارطاهبومتساخربمىاجزاهتهآ٩ىهاوخىموچهدثتاهچ ~ هدهائمئکىلومدىدنىزىچ~تماهدئمهبرکىتحاران~ابىزىچهچهگمباىرد -- هجنپمىادرئمادهبوهتثگربودودىمهچتخردگىفرطبهبرگهگمدرک رم__ مههبرکومدومنهوکزاندمائىىاپهبعورقهتهاوهاىتحااباذل~دزادناىم ~دىودىممفرطبودتىمرودئمزاوهدزتجاوههبدوبهدمآصقرهبلاحهک

ل.امزاومزىادر

ه~
ىىاجاتمدىزخئىىاپهبتهااههحتخردئتخاس٠رىگتسدابوتممحزاب ٠----- لتمهبرک٠٠.هگمنفگهبرگهبو.مدىدنىزبچمهزابئمىلوتستگربهبرگهگ

- هبرکئکىلو،،٩ىنکىزابطقفهگىا٠دىتکئىىاىاجنىااتارم!ىقمحاىلىخهگنىا --
ناىمردودزىمگنحارمىادرئماد٠وختسدهجنىابهبودوب٠دماناجبههب

-~
زاگدوب.دزنورىبلدن́صزاهگارمىاىتخلنانئکناودىلولىممىاهاى

~
.تفرکىم

~~
هاگترپهکمدرکهدهائمومتفررتئىىاىىثلابندبومدىگىهاهرخلاب

--
هبلابزامدوب.دىبسچنکحمىاهىتخردهبئمرکاوتسماجناردىگچوک

~
٠داوناخزاتسمودئىاهبطوبرمانهملکدنچهکمنتکرب.مدىطلغىمردئىىاى

-~~
نىىاىوتئذکمرانگزا.داعلاقوفناجىهابوامدرک٠دهاثمهکمىوگباههبرک ه٠
رگفودوبىبوختمودمىاربهبرگئىاارىزمدشتحاراناعقاوئم.دىرى
!؟درکىثگدوخواهگمدرکىم

~~
ردومنىببار.اکترىئبىاىاتمدتمخوهتفرکارىاهچتخردتخاشطابنحااب

ىنامتچاب.مدىدئىمزىورهبارىرىىبهارندبرتئىىاى`توفهدزاوددودح
.ىاى.دشابىمئىنوخزىنىوىادرو٠دوبىنوخوارمهکمدرکهدهاثمهدىسرت

هبناجىهوسرتابنموتسثادرارقىدامرىغىاهقىرطهبرىپبصارئىاتسار
ه دوجوئىىاىفرطبىهارمىچفرطردهکمدرک٠دهاتمو٠درکهاگنفارطا

.مدىناسررىبهارهبارمدوخاذل،دراد

سملابودتابىمهدنزهکمدرگ٠دهاتمومدزتمدواهبزرلوىمرتاب
هبىثرموهدانفاواهگمدىمهفنمودرگىاهلانودومنزابارشنامثچواندرگ

---
هاگنارمودوبتستنتکامملباقمردنونگاهبرگ~هدومنتباصا~

.درکىم



ىنارفعزىادرمم.م

~
هبهرن-لاباتمدادىئزاوناررىپبهارئىاهنىسولدرگورستمىلماب -- هبو~دىدارمهرخلاباتدرکهاگنفارطاهبودومنزابارىثنامئچوهدماىئوه ه واادرگمهاوخنرىد~مرواىگمکتىاربمورىمنم،تىىزىچ٠ا~متغگوا ه- راهچىورربومتئکرب.تباردوخنامئچودرگىمسبتهراچىبدرمرىپنا

هبومتفراهاملصوصخمىدوروردىپموهارهروگفزطبومدىزخاپوتسد ~ا- ،ئئابدوزاه.هکمتفگواهبومدروخربدوبهداتىااجناهکوراگتمدخبهار
دوزا ~ زامهمى~رىاملتقوئىمهردوهداتفااهگنسناىمردحورجمىبهار،ىئاب -- .متغگئمودومنهجوتنمىادمورمهبودمالورىىثقاطا همدصهگارىرىپبهارمرتحمىثىپگملابنلامهنم؟داتما_داتسا٠۵

ىاهقىرطهبمهواىاپگىوتماىمخزوهدىدهمدموارس~مدرگادىپهدىد ~
ىتاروتمداروفمىامنهارىامله،.درادجاىتحاگمگهبوا.هتفرگرارقىداعرىغ .~ تغىبولبج۵۵~تغگئمهبو́تفرتاروتمدلابندبراگتمدخودومنرداص ~
،ا.ئکىىامنهارارم~گناسبول

ه فرطبهکىهارهروگهبوهتثذکهارزاهدئمجراخوروپگاچزامهاب
فىئگواىنارفمزىادرهگمدىدىم~مىدئهناورتفرىمهدىدههدصبهارلحم --- دنچهلدوبفىثگردقنائمىادر.درواىمندوخىورهبلصاواىلو،دوئمىم ،ه لباقمرددوخصقرهبمهمرتحمىئىپو:تثادنىتىمهاناىورربرگىدهگل ه مرانکردپودنودراىگنىماملندىدزاهگدوبئىادننامودادىمهمادانامهار
~دئابهدشىضاروتحاراعقاو

هگمدرکهدهائمومىدىسرهدىدهمدصرىپبهاررانگهبىدروزب
نوردزاهتبدنحپوهدزونازوارانگردبىامنهارىامل~تسماتبارىئنامثچ
هبهکدوبورادىرادقموىدنبمخزراونىرادقملمائهگدىئگلورىبشىادر رم_ هدىدهمدمبهار.تفرکرىپبهارلاىنىبگىدزنوتخىرىاهحپراپىور ~ ارمىامنهارىاملهکىماگنهودومنزابارشدنمدردنامئچودرگىاهطع

ل.۶مىنارفعزىادر

~ تمودتسىنىزىچ٠۵~تفکواهبمىامنهارىاملودئمتحار~لاىختخانئ

ارىئنامشچتىافرابرىپبهارفرحنىاابو،،~دسرىمگمکىدوزب،نم

تسب
هگمدرگهدهائمودومندنلباررىپبهارىادرئمادمىامنهارىامل

ىاملو.تساهدزنورىبىومىونازرىززاناوختسازاگچوکىىاههکت
مراذگبىتىاهتسدىورارمنزوومرادهگنارىتىاهتسدهگتغگنمهبمىامنهار ه-
هگنازاىپو.دنکتساروهدىتکارىوىاىدناوتبواودهدناکتاراهنادناوتنات
-~-- وناهکانوهتفرگتسدرداررىپبهارىاپچموا،مدادماجنادوبهتغکهگهچنا
نوردبهدزنورىبناوختساهگمدرگهدهاتمئموهدىتکارواىاىتعرساب

--
رىپبهارهگدىدرکماجن:حىرسنانحىمىامنهارىاملراک.دىدرکوحموتفر
~دنکبىاهلاناتتفاىتصرفئتح

زاىرادقمابوهدىربارىاهخاتهگتوددوخىوقاچابآروفمىامنهارىامل
راوفوهچراپردهدىىىىهخاتهکتودنآاباررىپبهارىاپوهدىحىىدوخوادر
.مىدنامرظتنمومىتثندعبوتسبىدبمخز ه

زاودندبسررساملگىهارمهبهارىاهدعودماىىاهاپىادصىدوزب --
~ابهامزاىگى_مىدرگىئامنهاراراهنانامداىرفابمهاموهدمائىىاپهارهروگ

هوکهرانگزادقابدوخبظاومهگنىانودبتئادىىامندوخدصقهگناوج

ىلو،دادتسمدزااردوخلداعتوهدروخرمىدوزبودومنندمانىىاپهبعورت ٠~-
ىووهبارناودرکرىگىاهحتخردهب<ىوىادرئماددنىببىاهمدصهگنىازاىبت ~~~

تسموىزومگىدنناممهنا،تفرگوارقنازىواهمىنتلاحردودىئگوا~
ارواطدادتىرومامرغنودهبهدنخابمىامنهارىامل~راوزنامتچلباقمردهدنگ
ه~هدزتلجخوتحارانراىسبامندوخبهارودنناهربراجنهانعفونازا

رجزتسسئننىمهکىتروصردو٠،دنىئننىزوردنچىتسىابىمارىز،د-
-

،هوکهرانکردندروخرسماکنهردمدرکهدهامئمهکنىاىارب،~~



ه
~دوبهدئىمخزىدبزرطهبىوهاگئمىئن -

ارهدىدهمدصرىپبهارطاىتحاابدندوبهدماگمگىاربهگىنابهار ه-هه ىزرطهبارواهاگناودندراذکوارىزهبمىخضهچراپگىوهدىنادرگرب ~ه ودندىچىپوارودهبارهچراپوتفرگرارقهچراپىورهبهکهندىنادرگرب ~-~ ىلوگزانىبوچرىتهاگنا~تفرگرارقهچراپزاىاهلولنوردوابىترتئىدب ~-
ئىامامتردودنتبىىاهبانطابارنارودوهدىنارذگهلولنوردزاارىمگحم ه وهتفرکارىبوچرىتهتورمبهاروددعبو،دوبىئموهىبهناتخبئوخرامىبتمدم
ىىلابسواههچتخردىلبلزاناهارمهگمکابودندرکدنلبئىمززااررامىب ~~~ .دندىدرکدراوىروپکاچئمامهبهارهروکزانتشذکزاىپوتئذگهوگ

ىاملهبوهدىئگتسدمرتحمىثىپىثىپهبوهداتىااجنامهئم
ىشپىئپگمگابارهدىدهمدمرپبهارندرکادپهقىرطوناىرجمىامنهار هه ىمگارواندبوهدرگورفهبرگواهومرداردوختسدزىنواومتغگمرتحم ه- لامتحادوبنوتگمگرطاخبرکا،مرتحمىئىپىئىپ٠۵~تغگواهبودادىئملام _رم_ ،دوبزىماتىقفومتزورماراگ٠۶.تغگودرگئمبوردعبو،،~درمىمدرمرىپنا
.ىئمابقفوم

وىناسآهبدوبرداقهگمرتحمىئىپهبومىتفرلابهوگىىلابرصزامهاب
هعلقنوردبمىامنهارىامل.مىدرگىمتدامحدورلابهوگزالانگصقر
ابمدوبهتئنىاهرخصوورهکىلاحردومدنامنورىردئمىلو،تفرىروپگاچ ~ مرتحمىئىپرسبرمهچتخردزاهدئمهدنکتموپهگتگىئتفرگتهدرد ~- نمثدگىنوچمهتخردتموپلاهبزىنواومدرگىمىزابواابوهدراذگ ~~ ومرکىماسحامههبتبسنودرهام~درکىمهلمحناهبوهدرگراتفرلاىژ مىتئمادهناتسود

مدوبتئگزابمتشادتدامنان~اهبهکىىانئآدارفاوىروپکاچهبهکنىازا
اردوخوهدوبدوخىموودهدرپسسهمهنىملعماجنىارد.متئمادىبوخصاحا _
هبهگدوبهدومنهىموتمىامنهارىامل.دندوبهدومنبىبطىاهاملىثزومافقو

~ ئىنچزکرمىروپکاچارىزمورببطو،ىسانئمادنا،ىسانشهاىکىاهسلک
~.دوبىاهشزوما

زارتئمىرغندنچولاموئسمهنارپزارکىدرغنجنپوتىبابهارمه
-

ىکىفکىورهبدندوبهدئمىفرعمىروپکاچهبرکىدىاهىرساملزاهگنم
تىمهادوخراکهبامهدننکسىردتىامل.مدوبهتئنىنارنخسىاهئلاسزا

ههه
وتهاىتسردنتدىلکبا٠٠.تفکىمودوبهدرامگتمهامسىردتهبوهداد

ه
فىاظوماجناهبىتسردبندباتدنشونىمنباىفاکهزادناهبمدرمهناغه~

~
دوخهدعمردطولخمرادقمگىدروخىماذغصخشهکىماکنه.دزادرپبد~

~هه ردودىامىبارهدورزاردهاروتئذکنازاىناساهبدناوتىمنهگهدوگتصرد
~

رداقصخئوهدئنمضهتسرداذغوهدئهتفرکىئه،رهمضاهمتىسنىاهجىت
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-
دروامهروطبوا،،~دىدرگدهاوخنگىزىفاتمردهعلاطمولامعاهبئتخادرپهب

--
ردىسرپرکىدىرساملزابهارگىودرکهاکنامهبىاهنابلط

-~_رم ام،هدئمهتغکئمهبهگىروطنا،مىئونببما.!ذغابهارمهامرکا~داتسا۵٠
-- فارطاهبودىدرگتگاساروفبهارنىا،،.مىاهدرکطولخمارهمفاهتاعىام

-- .تغگملعمىلو~هدزطوبرمانىفرحهکدرکىحودرکهاکن
ندب:تساطلغىلو،دننکىماررگفنامهىراىسب.تساىبوخلاوس۵٠

تسمردرتىوقهمضاهتردقرئغنزاورتهدرئفارهمضاهتاعىامهکتسمارداق
__

ناهگدنکتمردىوقارهمضاهتاعىامردقناتسارداقتقىقحرد،دنگ
دنامزاببجعتزاامهمهناه.،،.دومندنهاوخناناندبمضههبعورئمتاعىام

ملعم.مدىسرتراىبمشابىممدوخندروخلوغئممدوخمنکرگفهگنىازائمو ~~ ىاهظحلدنچاتوهتفرگىئاهدنخىمگدوبهدروادوجوبامردهکىثىوئتزاام
~ ىاهمخز٠۵.هگدادهمادادعبودنىئنبهمهىثوگبىئىاهفرحاتدنامتکاس

~~
صخشهبصخسگىزاوا،،لدىاىمدوجوبهنوکچهدعهىاهىتحارانوىاهدعم ~- ~دنگتفاىردىباوجاتتسىرگنرگىد

،دئمابىمىئىوثتردهگىصخئداتما٠٠.مدادباوجهناگابىبىمگئم
- امملعما،~دوثبىناهدعممخزراچدتسائکممدرىکىمدردرسهکوروطنامه

--
ردرغنگىهگىماکنههلب؟ىهدبباوجىدرگىعساا~تفکوهدرگىمسبت

_رم ىوقردقفاهکنىااتهدشرتهدرئفواىدعمتاعىامتساىنارکنوىئىوئتلاح
ردهکىىاهدىساودنىامتىمهلمحواهدحمهطقنئىرتفىعفهبهگدنوئىم
هدعمتمقئىرتفىعفندروخهبدنىامنىممضهاراحاذنىدامتلاح

ارهدعمىاهدىسامهزابهدعمدرد~دنىامنىمخاروسارنآوهدرکتردابم ~
هدعممخزامهکارهچناوهدروخهلىمونىدبارهدعمىامهىلوهدومنرتىوق

_،_ ارعفونىادناوتىمىفاگبماندىئون~دنرواىمدوجوبمىسانئىمگىرتماگ
.~~-

وىنارگنراچدهگىماگنهئىاربانب.دنگىرىکولجهدعممخززوربزاوهدادرىىفت

م.اهمىنارفعزىادد

،،:دپامنمکارهدعممخززوربلامتحاقىرطنىدبودىشونببآدىتهىثىوئت
~

ىاهفرحهمههکمماوهىما~داتسا٠٠.تقکدرکىنادانىمکهکىگرپ
--

هناخدورزاار~ادىابهگمتهىناسکزاىکىنمارىزدننکنشوکداىزارامئ

رتشىب،،.تساتخسىفاکهزادناهبرفاحلاحردمراکومرواىبهوکىلابهب
رم_.~

ام.دنرىکىمنرظنردارناىمومعتىعضوهدوبنانشاتىتلىاسمهبىماخشا
هه
نىماتىارب~دوبنىجاىتحاناهباجناردهکمىتئادىىاهلحمرداروداىقبا
---
رکراکناىهارژاىىاهمىت،ىروپگاچاىولا،وپدننامکرزبىاهىرساملبا

--
هبارباوهدومترذکاههارهروگزاوهسکىثودهبارنىمرچىاهگىخ

زىنکاىوبسازااهىساملهببآندنامرىارب.دن.~اسرىماهىرسامل
ه~~

لباقطاقنردهکىباىاهعىنمردارهدسهدرواىاهبامامتودشىمهدافتسا
~

ىاهدعهئىمهحىانمنىانتئادهکنرپىاربو،دتتخىرىم٠تئمادرارقس<رتمد
هه~

وهدرگزابارنااتثئادندوجوىبارىثتبتردارىز،دندثىمهتفرگماکب
_رم_
درومباهئىمماممرکهچودرمهچىىاوهرمرداذل،مىرواىبتمدببا

~
.مىدرواىمتسدبهدسرکذعبانمزاارنامدوخفصم

~~~
ىاربامو،دماىمتسمدبتخمارىزدئىممامتنارکامىارببا

فکولىاسووفورظ۵دومنزىمتىاربوهتفرهناخدورفرطبنامىاساىلنتسش

.مىدومنىمهداغتمااههناخدورهتزىرراىبىاههمهزااهقاطاواهنل:د
~~

رماهىرامىبنىرتدب٠٠~دىسرپوتفرکهدىنئنارگرمپنافرحامملعم
~~

هممامو.دراذکبناکدنونشربىفاکرئاىوملکاتدومنثکمىمگو،،...اىند

د~انک_و،تساهرىغوناطرموابواىندردىرامىبنىرتدبهکمىدرگىمرکف
~

،ثنم~تسوبى،،.تسموىى«ساتسوبى٠٠.تغکووهادهمادائخسهبام

زىن~انرطخىاهىرامىبهىاپوىماساوتساىمومعىاهىرامىىئىرتئىب

امهگدوئمىمىددعتمضارماو،ىقلخادى،تلاسگ~ابتمربى.ههطىه

ابهن،دصنهجلاعمتلوهمهبتاوتىمارتسوبى~مىربىمجنى~آزااهن~ا
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ام_دىنکهجوت~بآندىشونابطقفهگلب،گچرکنغوراباىادارگاساراگساک
~ زازاهدئمهدىئوپهدور~.درذگبنامىاههدورزادىاباذغئىاومىروخىماذغ _

دوخحطسقىرطزااهزرپئىا.دنناوخىمىلىوارلاهگتسماىزىرىاهقرپ ~
ىىاذغرکاودنىامنىمبذجارمضهل~رداىوهدمئممضهىاهاذغىذغمداوم ~>ه ددورىلىوطسوتدناوتىمندئابگرزبدحزاىئىتسماهدورزارذگلاحردهک ~ک
~ددرکىمهدوردادنا~ابوهدرگبموسرهدورردوهدمئمبذجگچوک
جرخمف~رطباراذغودنئمابىمئىىاپفرطبىجومتاگرحىاراداههدور هکا
.ددرگىمرىزارسهدور(وردهىه~زاورتئىبىاذغهقوفئىاردودنربىم

ه ،ددرکهدوردادسنابجوموهدرگبوسرهدئهدروخىاذغهکىترومرد
ذنلاىزجهدورردهرابودهدئهدروخىاذغهگنىااتدئدهاوخضراعدردوهچىلد

هدورنوردهدثعمجوهدرگبومرىاذغهگتسابآندىشونئىاربانب.دباى
،،.دزادناىمهاربوهدرکمرنار

دنىامنىمروصتىگئزپناىوجئنادمامتهکتسائىاتقىقحهنافساتم ههه
هچنازاىپو~دننىىمدوخردددرکىمسىردتناناهىهکارىىاهىرامىبمىلع ~ تغسهگمدومنىعسومدادرائفوهداهنماهدعمىورهبارمتسدتغکداتساهک

هه
ىاهراچلاىاربىتىاپ<هلبهگمتفکدوخابو~منگىسحماهدوررداراذغلدئم
~~.مدىسرپهداتسازااذل،مئىدناى ىهاکنىمردمىاملو،،٩دنىامنىملمعهنوکچئىلمداوم،مرتحمداتسا۵۵ -_

ىعماماىاهگدنىبباتتئادرظنرىزارامهمهلامتحاوا~دومنمسبتودرک
.دادباوجو٩مىرادنامىاههدورنوردرداذغزاتفنىاهدوتمىادبدومنمىهاوخ

<_
.دئابىممزلپادقاقىئندبهگدروخبلهماىوئىلمداومدىاىىسگ1۵ __ مرنىاربمزلبادقافواندبهگهدشتسوبىراچدتلمئىاهبصخشبا ه~

.دنگبگىقىرطبارىفاگبادىابودئابىمهدورردهدرگرىگىاذغندرگ
~

~ابهگىىاذغهىندبهگددرگىم~ابهدنهدتنىلداوماىولهمگى

هدشتفسهدوتهبهدورىاهزرپهارزابآنىاودناسرببآهدىدرگهدوردادسنا
~~

ىاهتمقهبهدورىجومتاگرحابهکدىامنىممرنردقناارناوهدىسرهدوررد
---

ىاههدوتهگددرگىمىفرامىماکنهلددرد.دوشهدنارکرزبهدورورتئىىاپ
داجىاهدوررداردادناوهدرکبوسرهدورىاههراوىدهباذغهدشتغس

--
لهمابهارمهئىاربانب.درادنناندرکدرىاربىفاکبامهندبودنىامنىم

و٠۶.هکدادهماداهدنخاب~ىمکزاىپو،،~دوئهدىئونىفاکبآدىابمه
~

راچدرکاتسمارتهب،دوئنىرتداىزتمحزلمحتممهامتسودئىاهکنىاىارب
~

.دىئمونببادىناوتىماتوهدىشکزاردهناخدوررانکرددىدشتسوبى

ارچداتساد٠.دىسرپدوبرئوجزارپوىکمگکىتسوپىارادهکىکرسپ
---
هکىکرسپا،٩دندرکىمدبىتموپىاراددندرکىمراچدتسوبىهبهکنانا

~-
هاکنواهبهمههگتنادىمارىزتفرکرىزهبرسدوبهدرکارلاوسنىا

.دادباوجداتساو،دنىامنىم
هبىتسىابعفدنىاو،مىنگحفداردوخندبرددوجومدىازداومدىابام

~~
نىاطلغهىذغتتلمهبرکاىلو.درىکتروصتئادررقمتعىبطهکىاهقىرط

٠~~~
ىاهکرنوچوتئکنوخبذجندبدىازداومزاىرادقم،درىکنترومعفد

--
رىزواههنزورزاارناهکدومندهاوخىعنمندب،دنرادارناعفدناوتندب

رىزىاههنزورىدنچزاسپهگنىاهبرظن.دهد،لاقتناندبزاجراخهبتهوچ

وهدادتسدزااردوخىلماولومعم٠تىعضوتسوپ،دنوشىمدودممهتموپ
-

~ددرکىمهرىغوگموگکوىئوجىارا~ ه
جتحاواىنگىئزروىفاکهزادناهبوهدىئونباىقطنمهزادناهبهئىمه

-~
گچرلننورورىجناتبرشوتسئاددىهاوخناداراکاساراکساکدىرخهب

وهتفاىتصرفامشاتهدادهمتاخىمردئىاهباملاح.درکدىهاوخئفرصم
ه

ارىهلگتسدهراناابوا:دىشونبباىداىزرادقمودىوربباىاهفرظفرطب

~ارگىعقومنامهردتسردودورنورىبهباتتفرردفرطبودرکلىطعت
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_ ~دىمرپوهدمانوردهبودومنزابارردربرما ه~- و،،_اپمارکناسبولهبنئمهس~دىراداپمارمانهبىدرکاشاىا~مرتحمداتسا٠٠
---

رگىدلاح~گنابولوت٠د.دىمرپودادنائنواهبارموهتىرکنفارطاهبملعم
متئمادنداىبئمئکىلودرکىمتبحصتمىلمابواهکدىچره٩ىاهدرکراگچ ~ فقسارمه،~تغکربرماهگمدوبرکفئىاردومئابهدادماجناىطلغراکهک
واهکمنادىمن~منکىىامنهاراروااتدناهداتسرفارمودنئابىمواندىدهبلىام
~دناهدومنراضحاهچىاربار

~-
ىورهبهکهدشهجوتمىگاىا.هدشهچرگىدلاحهکمدىئىدنادوخاب

گمناههبلطىىىرىاچنوردردهکهدىدىسکاىآ٩مزىرىماپماتنابهاررس
--

فقمارسرکا~مدومنفطعنممدوبهدادماجناهگىناهانکهبارمرگفو)مزىرىم
~

واىپردئموولجردىىامنهارهبربرمالاحرهب٩هچدوبهدئمفقاومهانکدنچهب
ىاهتنىزواههدرپزاىرساملئىارد.مىدوبهناورىروپلاچدرمىاهنلادرد ~
ودهکىردهب.دندوبهدومنهداماراکىارباوزىچهمهودوبنىربخلاتوپللجم

~~
هبوهدرگفقوتردلباقمردربرما،مىدىمردتدومنىمىرادساپنازانابهگنرغن ه~
~مدنامنورىبردنموتفرنوردهبدوخومتسىابراظتناهباجناردهگتغگنم ---
هکنىااتدنتسىرکنارمدننگىمهاگنرتتسپىدوجومهبهکنىادننامنانابهگن

--
دراوردقىوئتىاربو،ا~ىوثدراوىناوتىم٠ا.تغگوتئگربربرمابهار
~دادمتئپهبىنىکحوکلهندئ

_
هدىدهکهچنازادوروزاسپ~دنتبمرستئپردارردومدئدواوهارکااب هه

ىرماملکىىلومعمىاهىرىکتخسزاناگمئىارد.مدئهدزتغگثمدوب
-

هگىىوگمىورربسلطوزمرقسابلئىرتتمىقنارگردفقمارم.دبنىربخ
اجنآردواهبتمدخىارباملرغنراهچوهتسئنتشادهلصافنىمززاتوفهس ~ا
ىگچاپتمداىوتقومسرقباطمدئمتماگئمبجعتزاهگنىازاىپ.~دوج
ردهگىىاهزىچهىقبوىاچناجنفواپماستهساکهکحىرسردقن~ا،مدومنمىظعت

نمهبهکدوبهداتىاىىاملفقمارسرستئپرد~دمآردادصهبمتشادمىادر
ه هگدادتملعمدىمرىمصخمهطقنهبهکىماکنهوموئگىدزناتدومنهرائما

.مداتسىافقسارسلىاقمردنمومتىاب

دىدارملدنموادروا.درگزادنارباپاترممزاارمىاهظحلدنچفقسارس
ه

اهاهلزاىگىهبوتئکربوماهدىئمارتتسردارمرسهکدومنهدهائموهدز
~٠٠٠-
ونابرقهلبدادباوجاملناو١،٩تموارپئىاىپبوخااا~فمها٠.تغک

هه٠٠~
وتاىامسپ،ااا،فمه٠د.تفگىمپموهدومنزادناربارمىمکهرابودفقسارس

- ىاملهکمدرکهدهاشمنمو:فمه.ىدرکادىپارىلکنتبصارهگىنامه
ه

بانجاا~متغکوهدىمهفاروادصقنمودروخىمناکتىئنابلفقساستئپ ه
هزادناهبهکمدوبراودىماواا~مدرواىنائمهکمتقوئموخراىسبنمفقساس

ماهدرکىفنتکئىفاک ه--
ىتخردکربىورهبىاهرشحىىوکهکدزگىممهاگنىروطبوا

~
ئمهبوارستئپىاملو،ا.ووئمقىوئتدىاب،هلبهارررادا.تغکومئابىم
بقعبقعومىظعترابهسزاسپنىاربانب.موربوهدرکمىظعتاتدرکىاهرائما

ابوگىتاپهلتقىرطزادرکىمهرائانمهبهکىىاملزارکئتگىابونتفر
~

هىکتقاطاردلباقمراوىدهب~متفرنورىبقاطازابقعزاردهرىکتسدىاربوجتج
~--

هکمدىدارامالوغنابهکنکىومتفرکلابس~مدىئکتحارىغنومدرگ
ه~

~داىزاجنا٩ىورىم`ىتئهبىاهنىمزرمهب:هرخلاببوخاا.تغگىم
~

ابنانابهکننامئچهکىلاحردوهدرکروجوعمجارمىادرئمادنمواا.اهىگن
-ه

.تفگىىادمهگمدئمهناورنلادرددندرکىمهاکنارمانتعاىبىتل~
----

اا٩ماهدرگراکچرگىدلاحنمىادخهامتغکدوخابومتئکرباا.تسىا((
~

مفرطبنادنخدوبفقسارسقاطاردهگىاملمدرگهدهائمو~رجدملت́ى

.~اننفرذثهبهبوادرمروظنم.١



ىنارفعزىادرممم-

رمرم_
~ىاهدادناثنبموخفقسارسهبارتدوخوتگنابول٠٠~تفکودىارم
~تسموتىاربهىدهگىئىا~ىدرکوتدنگبىتىابىمىکرههکارىراک

--
ىتسدودادمتسدهبکرزبىتکاىو،،:دىاىمىئسئوخاهنىازامهفقساسدوخ
ىزىچهچتگاپردمنادبهکتتادىعسومهاتىااجنآئم~تفرودزماهئاتهب

-ه
ارىزدنرگنىمارمىمسبتابنابهکنودهکمدرگهدهائمو~دئابدناوتىم --
ىزىچنابهگنگىبلربىمبتهکىتمار~دندوبهدىنئماراملناىاهفرح

_رم
هگاجنااترتمامتهچرهتمساباتدىدرگ~ابودناسرتارمودوبردانراىب
.موئجراخنلادنآزاتتادتردق - هگدوبگچوگهچبرسپگىزىرىادص٩گناسبولىرادهچتتسدرد
طحمهبندرگتداعردودوبرتکچوکئمزاوا.دوبهدتملوبقىروىکاچردارىخا

~~ تئکواوا،~تماىندروخمنکىمرکف٠۶~مدادباوجئمو.دىنارذکىمتخم
-

واهب،مروخباذغزورمامتناوتنارىزمنکهزمئمىراذکبمهىمکتساروطچ
~_~~رم
متفراجناهبواهارمهودوبىکىدزنناىرابنا.دماىههنصرکرظنبومدرکهاگن
ارتگاىمامتهاىتحاابوتهآ~متتنوجىاههىگىورهبراوىدتئىردو
--
هاا٠~تغکگسىومدىئگنورىبدوبىنىرىئنانهکارودنهىاذغومدوئک

----
هبهکىىاهنازاگنرىلکگىکگىقمواه.ماهدروخناهاذغئىازازکرهئم --
گىکناندىئگنادندهباب~مدادواهبدندوبهدىئماىدىفسىزىچناىور

--
ىاربهکارىکىکهگمدشهجوتمناهکان~دئدرکبجعتزاکرپنامتچ

~
هکمدىنئممرستشپردارىاهبرکوادص.تىنمتسدردمدوبتقادربمدوحت

تىاضرگىگندادتسمدزاهبومدىتکىه~ا.دوبئمگىکندروخلوغشم
~ ~مرادربمدوخىاربارىرگىدگىکاتمدربتلاپنوردهبتمدو،مداد ~ زىنارمودگىگادمهبندرکهجوتابو،،.واررام٩هاررر٠٠~تفگىئادص _رمرم__

،،~ىنجدبدزدىاها٠٠~متغگتىابمماب~دىدرکناندروخلوغئموهدربهبرگ ،رم~
ودنىاىمرامتبمناتسودوزجودنبوخردقچاههبرکئىاهکمدرواداىبدعبو

واربوت،درتحمنابهگبهبرگمغماتم~متغکنىاربانب~دنئمابىمئمترمبجوم
-ه
هرابودهکارىکىک،،.منکىمنراکنمىلوىنکىمراگتىکدنزنارذگ

----ا
دنلبىادمابمهواو.مدىثگىئموناهبارهبرکناومدراذکنىمزهبمتسادرب

--
و،،.ىنکىمارىراکنىنچهنکچوت٠۶_تغکگچوککوپ.درکىمرخرخ

~
دشنوربورنمضارتماابنوچوتسثادربارىرکىدگىلودرکزاردارىئتسد

~~-
گىکزاىمىطقفودرواراثفنمهبدوخرسابهبرک~دومنناندروخهبعورئم

~~
.دومنهتشغاناهرىشهبارشلىبسوترومودروخمدادواهبهکارىدعب

ه
دوخندىىلابوتفرهرجنپفرطبوا.تسانونمموىضارهبرکهکمتنادىم

--
هدهائممدىنادرکربورهکىماکنه.دومندوختروصورسندرلکاپهبعورش

-
وا.دروخىموتئمادربنىمزىورزاارهبرکگىکهمىنهبلطکرسپهکمدومن

---.دىسرپسپس
هدىقعنىدهباىاهگمدرکرکفنمو،،.ىرادهدىقعئىدهباىاگناسببل٠٠

-~
ىاهدنىاواربشزوماندىدلاحرداجنىاردامىاهداعلاقوفلاومهچ.مراد

-
هدىقعنىدهبنماىاهکدسرپىمقمزاواومىتهىىادوببهارکىناونعب -
نىدهباىاهکمدىسرپدوخزارکغتىمگزادعبو،تماهناوىدهگنىالثم)مراد

~~
اجنىاهبندمادمقئم٠٠~تفککرپدعبو٩تسىچماهدىقعىتسار.مرادهدىقع

ىلىخ،مدرکاعداملودىمدقمردامهبنم.دندرکروبجمارمىلو،تئادنار
اعد

ودرمواىلو،درىمنمردامهکمدرکاعد~دنداتسرفارممهزابنکىلومدرک
~~~

اعدناىاربهکهچناهبزکره،دنداداهروخشلهبودندرباروا`نانکئن۵

~~ه،،)روطچوت،مدىسرنمدرک
هنتهاردمههبرکومىدوبهدادملوجواههسىکهبوهتسئنرابناردام

ىصدزاىکىوا،~ىماردوخآمىادودرکىمزىمتاردوخوهتسثنهرجنپ

~ه
.دنب~ىمراوخهضل۵اگدنرپهممطاهناتحوکردوهدرب،،نگئمذدبادىاه~ا،٥درهتبندل.`
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وهدىىلارتسدنامههرابودودىئکىمدوحترمرانگهىارن~اوهدىىلاردوخ ~
قىمتودىلامىمودىىلىماردوحتمىادواردىلامىمدوخرمىلابوشوکتئپهب
~~.درگىم

-
مهئمدرومردوهدرگتىراگاعدهکمهئمىارب_اعد~متغکدوخاب ~

گرپ٩مىنگاعددىابامارچتئمادنىاهدىافلدرگاعدرکاىپ_دوبرثاىب ~~ه ممرتحمگرزبردامهبعجزااراهنا،مدىازوسدوعمهىداىزىرادقم۵۶~تفگىم
اجگهبهگىنبىم~دروخنمدردهبافانعدئىاارىق،دوسهچىلو،مدوبهتثادرب

موئىمتسىنلىامهگهچنآىاربومتهىروپگاچردلاح،ماهدئمهدىئک ندمئمبهارهىهگىلاحردموئم~ارگىراىجلابدىابارچ.ارچ،منىىمىئزوما_
تمرد~متخادنالاباراهورباوهدرئفمههباراهبل~مرادنىاهقلعئىرتکچوک -- زاگچوککرپناهبزىماداقتناىتلاحابو،درگىمفقساسهکىروطنامه ~~ .متغکو،مدادارىوبماوجهرخلابومدرگهاگناپاترم

تىاهفرحهرابردئم.ىئگنىئىپرضاحلاحردارعوفومئىاواىبتىب،ا
- اىگنىهمىامنهارىامل.دادمهاوخارتباوججىردتبودرکمهاوخرگف

ارحوضومئىاهگتماوخمهاوخوازاامتحئمودنادىمارزىچهمهپودنودر
هدهائممتساخىهربمىاجقاهگىلاحردوا،~دنلحىرئتوهدادحىضوتمىارب

~~~ ارناردوهتشادربارناناهگانوتسامامتهمىنىدنهىاذغتگاپهگمدرگ -ه وهدادگحپوگگرپناتسدبوهتبدوبنانوردىدنهىاذغهگىلاحرد ه
~متغک

هبمهدىائوىنگرگغرتهبهگدنکگمگوتهبدىائم~رادربوتاراهنىااىبا( ~ هگمربحمئمارىزىوربدىابرگىدلاح.ىثىدناىبىناحوررومازحبىىاهرگف -ره راىنالازالورىىهبارواومدربردفرطبومتفرکارواىوزاب،ا_منگرگف - دوبئگممارىزدورباجنازاهکدوبهدئدنسرخراىبهگرپ~مدرگىىامنهار
مهاوخىىپوازاارىدنهىادغهتبوهدادهدىقعرىىغتئم

۶اومىنارفعزىادر

وجىاههسىکزاىکىىورهب.متخادرىورتمهمروماهبکرپنآنتفراب ~_
زابهسىگىورزاارناوهتفرنافرطبئىاربانبومدىدابىزراىبىدنبهکت

~-
نىاارىزمىدرگىزابدنبناابهبرکونمو،هتفرهرجنىگىدزنهبىپص~مدومن __
لابندهبودومنىمهلمحناهبمدىثکىمارخننانمهکىلاحردمرتحمىئىى

~ه~
.مىدنارذکىئوخىلکروطبودىرپىماهناولبلزاواههسىکىورزادنبناهت

زاىپوهدرگاوهاردوخمدوهداتسىامىوربورواومىدتتخودرههرخلاب
---

هب،دىدرگجراخوازاىىتازاىکاحىىادمودروارائفنمهبسابهکنىا
ه٠ه

نامهنم~تفردوخىرسوهاتوکىاهرفسزاىکىهبوهدىرپهرجنپهناتساىور

هبهرخلاباتمداتفاهارباهنلادردومداهنمىادرىولجتمسقنوردوهدىىىىاردنب
.مدىمرمقاطا

هبوهداتىاتتادرارقراوىدىورهبمرباربردهکىکعلباقمردىتدم
--ه-
ومدوبهدىدماکنهنااتهکدوبىىاهسکعنىرتمهمزاسکعنىا~منسىرکننا

-ه-
ناندبنوردتناوتىمدرکىمهاکنارىکعئىاهکنا،دوبدرمگىسگع

ه
رغنودناپچفرطردوتقادرارقوانسکعىلابوطسورد~دنىببمهاردرم ~
ردودسرباهىتسئهبات.دندومنىمتىادهنانوردبنزبداباباردابوهداتمىا

تىادهنىاهکدىسرىمرظنبودندرکىمارراکنامهبهاردنچمه~فرط
ه وتئمادرارقبلقدعبو.دنشابىمزىنىثکتمحزنادرماهىتثهباوهتاکدننگ

-ه
ىمک.دندوبنانوردهبتاعىامندزهبملتلوغئمهکدندوبىناکمهاجنارد

ه
ابىبهادلامتحاهکبهارگى~دوبهدعمهکتشادرارقىکوزبهظغحمرتنىىاپ

~
وافرنباراذنىاههتسبمهىرکىدهدعوهتئنىزىمتئپدوبهبرجت

-__
.تسئونىمىتىلىورهباراهاذغناناناتسرپرسبهارودندرواىم

~~
ابارنااتدندومنىملمحبادرزارغصهىکزانابه1رزارگىدىاهدع

~
گىددىاه~مهرتفرطناو.دنىامناذغمضههبگمکوهدومنطولخماهاذغ

-
ى~گثبردارفلتخمداوماهنا_دبکىنعى_دندرکىمراگىىابمىثمهناخر~
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داوملدئملحزاىپارىزمدوبهدئمتمسقئىابملجئمودندومنىملحدىسا ه
نابهارودندىسرىمدوبهدورهکىمخوچپرپىاههارهبداومنادىساردرفلتخم
هکدنتئادرارقىنابهارمهاههىلکرد~دنتخىرىماههدورنوردهباررفلتخمداوم
ئىرتبلاج~دندنارىمدوخهارهبارمادگرهوهدرگاوممهزاارفلتخمتماعىام
فرطودردبهارودهگدادىمنائفوتئادرارقهنائمرىزردىگعتمسق

- هبوهتفرگلابارمتروص.دندوبتاعىامىثمزىرلرتنگلوغثموهتئنىاهلول
دوخاب،دراهدنمدردىاهرهچهکمدومنهدهائمومتخودرظنىکمل~اهرهچ
تساهدرگراکبلوغئمدوخنوردردارىماخئماهمهئىاهگىگمدىئىدنا
ىونوردردمد~اهمهئىاارىز،دئابهتئادزىنهدىئگدردىاهرهچىتىاب

دوخىئوئغمراگفاردىاهقىقددنچ_دندادىمماجناىبىرنوبىجمىاهراک
~مدرکىمرگفمدىدىمىگعنآردهکىگچوکنادرمهرابردومدئروهطوغ __ زاىپودروادوخبارممىامنهارقاطاناىمردىورربىاهتهابابلاقد ه ىاملهگمدرکهدهائمومتئگربئم~درگزابارردمىامنهارهظحلدنچ -ه
ردنمهدرگهدهائمهگنىازاوهداتىاردهناتساردپودنودراىگنىممىامنهار ههه
راىبئگعلاگنابول٠٠~تفگو~دومنىملاحسئوخماهداتىاىگعربارب
دناهتخاممىنىچتسدهرچنادنمرنهطسوتونىچردارنالماوتساىمىدق

هه~- نوگانوگوگنراگنرىاهبوچهکتزاودشابىمىعىبطهزادناهبىلصاسگع
،،~دىامنىمهدنزراىبوماهدىدارن~اىلماىگعئم~هدئمتمرد هه زاىپوا~ىاهدراذگرفقسارسئهذربىبوخرئاماهدىمهفهگنىارگىداا ~ ىنحلابدعبو،،.ىئمابىمىداىزىاهدادحنماىارادکتغکئمهبوتندىد ~
اررگفئىمهزىنئىرتربهگمنلوبقبواهبمتناوتهرخلابمهئم٠ا~تغکخوئم
اا.دنگىم

.مدىمرپماتىتورفاباذل،دوبئىدهبعجارىاهلاومطقفمراگفارد
ارمراکفاتسماىتدمهکىموضومهبعجارتسائگمماىآ.مرتحمداتما(ا

و)منگبىتلاوسراکرسزادئمابىمماهقلعدرومراىسبوهئادلوغئمدوخپ

~دادباوچمىامنهارىامل
-

ارراکنىاامتحمنکگمگاروتمناوتبنمرکاو،ىناومىمهکهتبلا٠۶
-

لبقىلو_هدرگلوغئمدوخهباروتئهذىزىچهچمىببوکببوخ.درکمهاوخ
مهىاچىمکوهئنرتتحارمىناوتىماجنآردارىز،مىوربىمقاطاهبنآزا

~
ىرظمدهندوخقاطاهپاپهگنىاژالبقىلوتفردوخقاطاهپوهتئکربوا.مىئونب

وامىدثدراوهکمىامنهارىاهلقاطاهب.تخادنادوبمقاطاردهکىمکىاذنهب ~-
ار~اودىدرگدراواذغوواچابدعبىتاظحلمهراکنمدخوهدناوخارراکتمدح

~
مىامنهارىاملىاچندىئمونواذغفرمزاىپ.تسئاذکزىمىورهبامدزن
~~دىسد

ارزىچهمهتقداب٩تئادلوغئمدوخبارترگفىاهلامهچبوخ٠ا

وااا.ىورناعدسىورسهبىناوتىموىرادىفاگوداىزتمقوارىزئگفىرعت
~ا

ىاهمدصرطاخبمهئمودوبهتفرگنامادرداراهتمدهکىلاحردوتسئنونازراهچ

ارمراگفاهگمتشادىعسومتسئنئىمزىورهبىرگىرابجلابمدوبهدىههگ
~

ومدومنئخسهبعورثمو~مگنهابتئااتمىامنهدامابسمانموقىقدحىفوتىارب
-
.منغگ

وىدوجوتلعنم.دئمابىمنىدهبعجارنمهلام،مرتحمداتصااا
-

نارکىدهگمدومنهدهائموماهدرکاعدمدوخنم.ممهفىمنارنىدىدربراک

وهوکهبهگنىالئم.دناهدىسرنىىاجهباهاعدهمهنىاىلو،دتاهدومنامدزىن
~

.دنهدىمنىئوکامىاهاعدهبناىادخهکتسانىادننام.مىاهدرگ~دا~

ىباسمهاعدونىد،تسىنشىبىبارساىندنىاهگ<ىروطنامه~رىمرننب

زا~~امراوززاىراىسبهکماهدرگهدهاثمئمنىنچمه.دئمابىمنصىب
ه---

لحنانالىاسموهتفرنىبزانانا.ىگدنزىاهسدرداتهتفرکگکىىطل

ىسکهلاسمهکمدىنئننمودنراددوجومهزونهلىامنآهکىل~رد،د~



ردهشىمهىبهار__مدوبىردپىارادهگىىاهزورلآ~زىن،مردپ.دوئملح __ ىناوتىماىا،داتسا.دوبنامحغنهبنانچناهگنىالتمئکىلو<تئاددوختمدخ ~
~دروخىمدردهچهبئىدهگ~وگبنمهب

هه دوخىاهتسدهبوهتفرکرىزهبسودنارذکتوگسهبارىتدممىامنهار ---~- ~تغگودرگهاکننمهبامىقتسموهدىئگىهاهرخلاب~درکىمهاکن _-- تساىرورضلماکئىد،تمامزلراىبلادوجوونىدگنابول٠۵
مهدىامئموتاناوىحدنناممدرمئىدنودب~دىامنىمزىوجتارىحورئىلىىىدارىز
ئىا~تشاددهاوخندوجوىنادجوىادنئىدنودب.دوبدنهاوخنانآزارتدب
خرمهممنوخ~ىئمابىدوهىاىوىحىسم،ىىادوب،ودنهوتهگتسىنحرطم ~ هجوتزمهبوهدرگ~ىمگواا،~تهاىکىىلکروثبمهاهنالامىاوتما -- واهکارهحنائماىاهکدنادبتمماوخىموتئادهدننگلاژصىتلاحودرگ
ناکتىتىاربماهغتماتملعهبىرسئم~هناىممهفبمناوتىمدهدىمحىفوت
دادهمادائخسهبواومداد

٠~ رىدمزکرههکدنتههسردمىاههچبدننامابىرقتمدرمئىمزهرگىوررد
دوخهلىخمرد~دنربخىبمهدوخهمردمنورىبىابندزائىنچمه،دننىبىمنار
نىملعم.دئمابىمودنلبهدننگهرماحمىاهراوىدوارادهمردمتگللوبقب ه~ نىادبجىردتودننىىمناررىدمزگرهنادرگائئىاىلودنراددوجوىهوصخب ودناهدىدنزگرحارىوارىزدرادنىىىرلصاهمردهئىاهکدنتفاىمرگف
هگجىردتب.دراددوجورتلابىماقممهدوخنىملعمزاهگدننگرگفدنناوتىمن ~ جراخههردمزادنوربرتلابىاهىملگهباتهدادناحتمااههسردمدرگاقئىا
مدرهبلنا.دنوئىمانشآهسردمزاجراخىاىندوهمردمرىدمابودنوئهىم __ اهنا،دنپاننىمبلطارناتوبئىىچرهىاربودنهاوخىمارمىاهفرحتموبئ
اهنتهکىلاحرد.دنىامنىهبلطارهدننگتبائتلعمهادخدوجوىاربئتح
ئىبئشوردىابو،دئابىمىناهىگىاهرغسطقفرمائىاهدننگتمبائتىعضو

لاهمرمارغعزوادر

ه
تقىقحمىناوتبدىابمىورىمنورىبدوخهسردمزاامهکىماگنهارىز~دنشاب

~
اننگلاوسىتلاحابهرابودودومنثکمهرابودوا،،~مىنىببنا،اروامرداررتمىظع

~-
لوبقلباقدحردارناومىامنىملابندارىثىاهفرحزونهدنادباتتسىرکنارم

رددوجومقطنممتسناوتىمومتئمادهجوتشىاهفرحهباتقىقحمهئم~ممهفىم
~هکدادهمادااردوخنانخسمىامنهار~منگکردارىوملک

ردىلو.دشابىمنلفوامساودرادرىدمگىامهسردمهکمىنکرکفاىب
-

ودننارخىمرکىدىزىچاررىدبمانهکدنراددوجوىصاخئاامرواجمسلک
-_-ه-

هکدنىوکىمرىغتابنانادرکاشهکدراددوجومهىموسىملکىلو.دننادىم
ه_ فلتخاوامانردامتشاددوجورکاارىزدرادندوجوىرىدمىاقااهقمحاىا

ودرکىمبتوهدرکعطقاردوختبحممىامنهار،،.مىدىدىمارواومىتئادن
~~ هباررىدمودندوبودنهىلواسلکهکىنىبىناوتىموتگناسبوللاح٠۵~تفک ~ه
ىرکىدمانهباردوخرىدممهاهناوىحىمىدعبىملکودندناوخىمىمسا

~
مىهاوخهدهاشممىنکهسىاقممهابارئىدودئىاومىىاىبامرگالاح~دنمانئمىم
رتربدوجوم،تسهادخىنعى~دنثابىممهدننامىلصاتاىصوضخردهکدرک
اتنکىلو،مىنگىئىاىنفلتخمىاههقىرطهبارواامتصانگمم.دراددوجو

--ه
ىثزراوتىمهاهکتساناوتساطرشنامىنگىمىئىاىنارواهکىماکنه
،.،ا، ،~،ر،

~
.دىدرکدراوهزاتىاچابراکتمدخبهارودشزابقاطاردحقومنىارد

فرحزاارىزدىشونىاچىناجنفوهدئتقوثوخهزاتىاچندىدزامىامنهار

هگمدنلوبقدوخبمشونبىاچىناجنفمدوبلىامهکمهنم~دوبهدثهتخلدذ
ره.مشونبىاچىتىاباذلوماهدشتخمىامنهارىاملىاهفرحل~ذا
هرابودمىامنهارىاملىاچندىشونزاىپ~دوبزاجمىاچندىشون>ىاربىاهناهب

~ه
تغکوهدماردزخسهب

~- نىچرپىرساملردورىغواهامل،نابهار،اههبلطمامترکا~گناسبولاا



ىنارفعزىالررمم.

~~
ظاحلزاىگودنتئادناجناتخمئىلپىىدىارجاىاربارىسگخسلگ -- تفهىرساملنارد٩دئىمهچىنادىم،درکىمنتموگحلاناربىقلخا

~ه
ودرکىمتماوخىمهچرهىکرهرگاو،دنىامنىمىکدنزرغنرازه ه ردىاهمىرجوىئماداپ،دىدرگىمنساحاىتىلوئسموتثادندوجوىنادجو _ راچداجناهعماجومىدمئمىمىتاىانجواهمرجولنقدهائمامىدوزب~دوبنراک ه~
لرتنکئىناوقواهلمعلاروتمدطقفارمداهمهئىاارىز.دىدرکىمجرموجره

ه
ردرگا~دنتسهزىنىحورهکلبىگىزىفطقفهنهکىىاهلمعلاروتسد~دنىامنىم ه
مگاحروزهعماجنارددنگتموگحىگىزىفىاهلمعلاروتمدطقفىاهعماج
وتمىلموقئم،دوئامرغمگحىحورئىلپىىدهکىتروصرد،دئمدهاوخ
تئماددهاوختلاخدهعماجردزبنىنابرهم

~ ئىدهن~درادىداىزجاىتحائىدهبىزورماىابند،گنابولهلب٠٠
صخئرهىاهزاىنوقلخاابهکىنىد،هناتمرپادخىنىدهکلب،ىصخسئم ه~ ،،~دنلادپلماکنامىاناهبدناوتبصخئمودئمابتئادىرتئىىراکزاس __

دوبهدادحىفوتمىاربمىامنهارىاملهکهچناهبحجاروتسئناجنائم
لىمحتدوختماربناىداهکارىىاهتىدودحمتلعمدوبهدىمهف~مدوبرگفرد _
هبلوموىاربهگارهچنازونهارچهکمتنادىمنزونهىلو،تىچدنىامنىم ~
~مدىمرپاذل،دوبهدىسرننمهبمدوبهدرگاعدلآ ه~ ىتبثمباوجارچ،دشابىمعفانردقناامىاربئىدرگاىلو~مرنحمداتسا۵٠
هگمدوبهدرگاعدئم٩دهدىمنمىنگىمدوخىاههتساوخىاربهگىىاهامدهب ~
،متهاجنىاردلونکاهگىلاحرد،مىاىنىرساملهها.~~ئىاهب~.ئىاهبزگره _رم.__ ارحپىپتسابوخدحئىااتئىدرگا،مدرگهگ~امدهمهنازاصپمهلا
ارچ.موئمهداتسرفاچنىاهبهگدوبئىامدوبهدرلهگىىاهاعدهمهل~اباوج
٩دوبنماهتساوخقبطمىاهاعدباوج

دادباوجمىامنهارىامل

-
وترکفلهدئنهدادتىاهاعدهبىباوجهگىنادىماجگزاوت،گناسبول٠ا

-
رگفمدرم~ىاهدىمهغنتسردارناهکنىااىودئمابىمطلغاعدوىئىاىنهرابرد

~
زاوهتخادناممهبدوخىورولجرداراهتسدناتئگناتساىفاگطقفهکدننکىم

~~~
اراهناهگنىااىو~دئخبىرتربنارگىدرباراهناهگدنهاوخبهدىدانىادخ

-__
،دنرواگنچهباردوخئمئدهگدننگىماعدمهىهاگ~دىامندنمتورئ

~
ودرهودنىامنىماعدنمئدربىزورپىاربفرطودرههکاهکنجردىموصخب

ىنابىتئپتردقهبلباقمفرطوتسانانآرادفرطادخهکدنرادهدىقمفىرح
-

اعددوخب،دنکىماعدىکهاکرههکىنادبدىابوت.تفردهاوخئىبزاادخ

وازاهگهچرهوتسئنىزبمتئپهکتسىنىصخئلئمادخارىز.دىامنىم
~

وهدرگىاهدنخسپممىامنهارىامل،،~دهدىمنائىبلاطهبدنىامنىمبلط
-

زااروتواهگنىاىاربىىوگبواهبوهتفرفقسارسدزن،نکبارىئرکف~دادهمادا

لوپواهگىاهدرگاعدهگنىااى،ىاهدرکامددنکدازآىرساملردتمدخ
٠~

وهدرکدازااروتاروفوهنفرىذپارتىاهفرحواىنکىمرکف.دهدبوتهبىداىز

هکىوحنباروتىاهتساوخباوجواداىزلامتحاهب٩دهدىموتهبزىنىداىزلوپ

هبنىنچمهىلودوبىقطنممىامنهارىاملبماوجئىااا.داددهاوخىدنسپىمن
-

هبهگتسىنىکارىز،دنگاعدىئاهمهنانااتتسىىقطنمهگتغکىمنم
~

باوجواو.متفگمىامنهارهبارعوفومنىاو.دهدبباوجناناتساوخوام

ىپ.تماهناهاوخدوخطقفوتندرکاعددئابىزىچنىچهکىترومرد٠٠
ه

ادخىاربىناوتىمىنکىمرکفرکم_ىرادتفاىردىزىچهکىنکىماعدوت
-

اتىنکىثىاىنارواهکنىااى.دتسرفبودرکىشرتتبکىىرادرباعدهىتسد
~-

نارکىدىاربىتىاباهاعد٩دهدلىوحتوتهبىدنهىنىرىسکرزبهبعجکى
ه

زادىابوتىئىاىنرد،ىنکتساوخردنارکىدىاربدىابوت،دوخىاربهنهنئط
ه-

هن،~رتهبارنارکىدىکدنزهکىهدرکذتواهبدىابوىنکرکئت~وا~



ىنارفعزىادرمممم

تىوقتارتدوخرکفىنکىئىابنواعدهکىتووصرد~ارتدوخىگدنز
~~~

تىوقترتئىبوترکفددرکادادنلبوادصهبىئىاىنواعدنارکاوىاهدرک
-

و،ىئابنهاوخدوخدوخىاهاعدوىئىاىنردهکىنادبدىابىلومددرکىم
(آاردىداعرىغىزىچتىماوخردودنگلابندارىعىبطئىناوقوتىاهاعد

ىىاجهبنهرکاعدابمدوبهدىمهفارىزمدادىمناکترسىمکنم،،.دسابن
درکدهاوخنمىاربىراکاعدودىسرمهاوخن

هجوتىفاگهزادناهبهکدوبهدثهجونمارىزدرگىمبتمىامنهارىامل
ىراکارىئىاىنوامدارىزىنکىمرکفهچمنادىمهلب۵۵.هگداههماداومرادن

وتوهدرمتهاىزوردنچىصخئمهگئلرگفروطنىااىبىلوىنادىم~ -
هبصخشناهکواهدرکاعدودوئبمهباجتموىنکبىىاعدىرداقمه
هبهدرمتساىزوردنچهکىصخسئىاهگىگىمرکفاىآىلوددرگربىگدنز

--
~ابتعامنامهردهکىسگهکدننکىماعدمدرفاىو٩ددرکربىکدنز

__
رطاخباردارفاىثاهمهادخىنکىمرکفاىا~دوربئىبزاهدئناناىتحاران
ارىرگىدهکهتماوخوازاىئحورغنگىهگنىارلحاخبطقفدئکىمنارگىد

.مدىسرپئمو،،لهدرلاعدواهکنىارطاخبافرم٩دئگىم،دئکب ~ دنوادخزادباعمردودنىامنىماعدگنهامهاهاملهمهمرتحمداتساىلو،٠
_-

ئىااهناارچودنهاوخىمارىىاهزبچئىنچاهناارچسپ،دنهاوخىمىىاهزىچ
~دادبماوجمىامنهارىاملو،،٩دننکىمارراک

~- ىزکىدىاهزىچهبدوخرگفردىلودنىامنىماعددباعمردماکمهاهاملاا
هبدننکىمزکرمتموهدرکتىادهاردوخرکفاعدعقومرداهنآ.دنئىدناىم ه-- نانا.دنتسهورارطفاتىعفوردهکىنارگىد،دننکگمکنارکىدهبهکنىا
قىرطزاىراىوگمک~دنىامنگمکهتسخىاهحورهبدنناوتباتدنىامنىماعد -_-- تىادهوهدمانانافرطبنادرگسىاهحوراتدنىامنىمامدنانا~گىتاپهلت ---ه
رکاارىز.دنوشگمکودندرکتىادهوهدماامواىندىاروىاىندزاات،دندرک

هه
~دوثىممکدوخلهجوىنادانرد،ذنادنىزىچرکىدىاىندزاودوىمبىک

ه
ارواراکفاگىتاپهلتقىرطزاوهنىامنىماعداهاملهکتسماتاناىارب

ىحلابوا،،.دنىامنىماعدهکتماتلمنىاهبطقفاهاملو.دنىامنىمىىامنهار
---
~.تغکدکىممهاکنىدتابهکىلاحردوىدج

هبترهکدننکىمناعدنانا،دنىامنىمنامددوختفشىپىارباهامل٠٠
~

زادنغلاخمواابهکاراملنلفهگذننکىمنامداهنا،دنىامنزارحاارىرتلاب
~~

اعدنارگىدهبگمکىاربطقفاهنا.اهنىالثمىزىچاى،دتفارىزهبىغقس

،،.دننکىم
هئىمهنمارىز،دوبندىئاپمهزالاحردىئىاىنواعدهرابردنمدىاقع

-
دوصتفکىفاگبصعتابهگارىىاعدرهاملودرداموادخهگمدرکىمرکف

>~__
ومدوبنناردىکدنزوورماملردندماهبلىامنملئم.دندرکىمباجتسم

ىرساملهبرابجلابوهرخلابىلومدرکىر~ىاهاعدزىنتلعنىمههب

طقفتشادلامتحاهکدوبىزىچىئىاىنوامدهکدمآىمرظنب.مدئمهداتسرف

-
-

~تفکدوبهدناوخارمرکفهکمىامنهارىاملو~دنکگمکارنارکىد

رمانىاردوتتاىرظنابهتفرمهىورو،منکىمکردآقىقداروتراکفانماد
-ه-

هکدنکنانارکىدىاربىتىاب،دوشىناحورهکدوئرارقىسگرگا.مغلاخم
~ تردقهکىهاوخبدنوادخزاوىنکامددىابوت~دننکواىاربنارکىددرادراظتنا

-~-
تردقلاناهبوىنکگمکنارکىدهبهکىئابهتشادارناىئنادوىحور

~
تفاىردراظتناوىنکاعدتدوخعفنهبزکرهدىانوتو.ىئخىبىئتادوىحور

ىراکوىاهدرکفلتارتدوختقوارىز،ىئابهتشادىهاوخىمهکارهچنآ

هه.مدىسرپمىامنهارىاملزائمو~ىاهدادماحنا~
مىامنهارو.درىکماجنانارکىدىاربدىابهکتساىزىچنىدىپا1

دا>باوعب
ه~--

́~اط~هکتسالانىد.گناسبولتىنىزىچنىنچزکره،هن٠٠



ىنارفعزىادررمور

ه
لوبقتبغرابوهدنلوبثدوخبهکتسامىراتفردرادناتسا~مىنکىمىکدنز
تمارگفتاب.مىثخبتردقلآهىلعوهدومنکاپاهىدبزااردوخدوجواتمىاهدرک

~
ات،مىىامنلورىبدوخهلىخمزاارگاپانوزىگناهسوسوتارگفتصلاخوهگاپ

-~--
.حورىنعى،مىدرکىمزابناهبگرمزاىپهکمىئخبتمردقارىناهرخلاب ~
تقىقحدوخوت،ىوئمهبرجتابىناهگىاهرغسماجناردىتناوتهلهاگرهىلو -~
هبطقفىتىابوت_رگىدهتغهدنچات_رفاحنامزىارباما~تفاىىهاوخردار
~مزلراىببتقىقح،تساىتقىقحئىد~ىنکلوبقارن~اوهدرک،اکتائمملک ~ دىائمهگىئابهتشادرطاخب،دوئمىمنباجتموىنگىمىئىاىنوامدوترکا
هگنىازالبقدوخوتارىزىاهدىسرىاهتساوخکهچنآهبوهدئمباجتمتىاعد -_-
نابىاعمواىازمئتفرکرظنردابوتمقداباردوختئونرسىراذگباپاىندب

~- ندمااىندبزالبقئىهزىوررداردوخىکدنزهمانربام.واهدرکباختنا
باختنااردوخىموردهگمىتههدگشنادرد~وجئناددننامه،مىنلىمباختنا ___~

.مدىسرپئمو،۵~مىوشبمىاهدىدىئمزوماناىاربهگهچناهرودرخارداتهدرک رم_ واو،،٩درادتىولواوتىحجراىرگىدئىدربىنىداىا~مرتحمداتسا،۵
.دادباوج

-- ردام~تىندنکىمزىوجتنارکىدهبارناهکىدرمز1رتهبىنىدچىها٠
- دنىامنىمىکدنزبوخوتسردهکدنتهىنادرمهکمىراد~ادوبنابهاراجنىا

ىنعمگىصخسرهىاربئىدىپ~دنتىنىبوخدارفاهکمىرادمهىنابهارىلو
هبىگرهودنگىمتئمادربن~ازادوخىمخسهقىرطبسکرهوهتشاد
ودنىبىمناردارىموصخبىاىازمودراددروخربئىدابفلتخمىاهقىرط --
حرطمهکهچنا~دئمابىحىماىوىدوهى،ودنه،ىىادوبرکاهکتىنحرطم
نات~اىاربهگىىاجاتاردوخنىدتاروتمددپابصاخئاهکتمائىاتسما

مدىسرپهرابودنمو،،.دندنبراکبتسارىم -- اىا،دنگضوعاردوخئىدىصخئهگثساحىحماىا،مرتحمداتما٠٠

للو/ىنارفعزىالر

وا،)ىىادوبىحىسمگىهگنىااىودوئمىحىمىىادوبگىهکتسماتسرد

.دادباوجمىامنهارىامل
٠~
ابىرقتهکىصوصخبىاهتىعضوردرکههکتصانىانمىصخئهدىقع۶٠

-
نىدردىسکرکا.دنکضوعاردوخنىددىابنصحشگىدئمابىمىعىبطرىغ

~ه
ىماخئاارىز،دنامبرقابىحبمدىاب،دنکىکدنزبرغردودىااىندبىحىم

~ه۶
.دندرکىمانتاىنئىدابدنرسىمانئااهادمابتىلوفطودبزاهکىروطنامه

---ه
اىوددرگىمربودنهنىدهبىحىمىصخئلئمهکددرکىمهدهائمرکابلغا

رددنىامنىمراداوارواهکدنراددوجوىثراوتصوصخبلماوع،دسئىمىىادوب

اجرىاپوبصعتمراىببلغاىدارفانىنچ~دنئابناجرباپداىزدوخدىدجنىد

وهدئنلحددعتملىاسمىاراددوخنطابرىمضردهکىلاحرددنىامنىم

دوجوبارىشخبتىاضرتىعفوهجىتنردهگدنئمابىم،ىراىبىاهکئ
ه~

ىصخئمهکىماکنههکمهدىملامتحاومنکىمداهنئىپمدوخنم~دنرواىمن

،،.دنامباجرباپدوخدىاقعوئىدردتسارتهبو،هدرکلوبقىنارىنىدهدمآاىنل

ئىدهبعجارارمدىاقعودوببلاجمىاربمىامنهارىاملىاهفرح
-هه
نىاهگلبمىتئادنتساوخردقحامهکدماىمرظنب.دوبهدرکنوکرگد

~
تناوتىمطقفصخئ.مىنکبمىتناوتئمنارکىدىاربطقفارتماوخرد

~ واربدنوادخاتدنىامنتساوخردواحغنهبوواىاربنارکىدهکدسابراو~ا

،،.دروآتمحر

اهاعدرد،دهدبگردهوقواهبهکدهاوخبدتوادخزادناوتىمصخئ
-

هبگمکابارىز،دنگگمکنارکىدهباتدهدبتردقواهبهگدهاوخبدناوتىه
ه-~

هگتسانارکىدهبىئزومااب،دنکىمکمکدوخبصخئهگتسالارگى~
~~

صخئم،دباىئمتاجندوخهکتسانارگىدتاجنابودزوماىمد~~

ومىحردىابدوخوادهدبدوخزادىابوا،دنکتفاىرددناتباتدهدبلوادى_
~

نارکىدهبدناوتىمنهکىصخس_دباىتمدىهلاتمحرهباتدئط~ط~



ىنارفعزىادرمممم

-ه دىابن،دنکگردارنارکىدلىاممودزادرپبنارکىدتاجنهىاىودنکگمک ~ ونابرهمواهبتبنودننگگرداروالثاسمزىننارگىدهگدئابهتئادراظتنا ~~~
ارناهاتوگثحبگىابهگتساهنىازارتگرزبئىد،گناسبول.دنئابدنمقلع ~ه٠ هچنارگىدهبگمکىاربهگئىببونگرگفناهبعجارىلو،تمخانئلماک ه- ىاهتفرثپودوخىاهىدونئموخىناوتىمهنوگچهکئگرگف.دىاىمربتتسدزا

_رم
ىزاسدنمهرهبدوخضىفزااراهناوىهدلاقتناذارگىدهباردوخىناحور

~~
هگرىپبهارگىتماجنردىدوبىاهلىسووتگناسبول.مسرپبوتزاراذگب

-ه
ىاهدرگهکىراگزاهکدىدىهاوخىنکهجوتتاهبرگا.تئمادىفداصت

~
،۵٩هنرگمىرادرطاختىاضر

~--
ماهدرکهکهچنازااتقىقحهلمتفاىردومدرگرگفعوفومناهبحجارنم

مرتحمىئپىئپلابندهبهگنىازائم.متهىضار
اررپبهارنآوهداتفاهارب`

~هلباا.مدادباوجهرخلابو.مدوبىفاراعقاومدناسرگمکواهبوهدرگادىپ ~ ،،~مدشىفارمدرگهگىراگزااعقاوئم،دىوگىهتمرداسئمرتحمداتسا _ ىئغنب_ىباباقنودندوبزورىىانشورربلىتسالاحردبورنىاههىام ~ک
ىىامندوخهبعوشاهىىانشوراساهلرهئمرد~دشىمهدرتکاساهلهردرببئ
ئىمثىرباهچراپزاهدىئوپىاههرجنپتئپهبئتفرهبعورشمدرمودندرگىم رمرم_رم
ارىوباوجرگىدىاهبرکودماردادصبىاهبرکهرجنپرىزرد~دندمئمدودناموم
ىلومتماخرباجزامهنم،دىئکىاهزاىمخوتماخربمىامنهارىاملوداد
فرحمىامنهارابوهتئناجگىردىزاردتدمارىز،مروخبئىمزدوبگىدزن

~
هبىاهظحلدنچقاطاهرجنپزا.منکىحارنامزتئذکهگنىا۵ودبمدزىم ~
ىبوخنباوخبئماتمارتهباا~تفگمىامنهارىاملومىتخادنارظنلورىب ~
بث،گنابولرىخببئمئىاربانب~مىئابهتثادىداىزراکادرفدىاش،مىنگب

~´~ دوئىمهدراذکمارتحانانابحامنائمنباطمىکناخلاناوبحهب~رد.١

_.متفگنمو،،~رىغ
نمىاربحىضوتهمهناترصاردوختقوهگنىازا،مرتحمداتسا٠۵ -

هکارهچنامرادنکىلودنکىمراکدنکىمکئمرکف~مرکئتمدىاهدومن
،،~رىخببش~منکىمکرددىاهتفک~

ومدشمقاطادراونمقاطاوواقاطاناىمردزاوهدرکىمىظعتمداتساهب
ه-ه

~تفکمىامنهارمدوبمقاطاردهناتماردزونههکىمکنه
ه-

راىبوتزانگىلوتساىموبعورىکتخسىدرمفقسارس،گنابولا٠

،،.ظفاحادخ~هدوببوخراىبتراک~دنامبترطاخبدىابرمائىاو،تساىفار

نىاهبهنىلومدىثکزارد،مدشرضاحباوخىاربدعبو~رىخببسئ۵٠
---

تسردهلب~دشهتفکنمهبزورناهکهچناهبمنکرکفهکلبمباوخبهکروظنم

~دسئبجومارىحورهداعلاقوفىلپىددناوتىمئىدحىحمکرد~تسا



.هه،.ه.
تثپهب،،:!هها٠٠

ا
اجهردههمتسنادىمندنچىتاظحلاتوددىطلع

ا
ومتسه

~٠~

نامسا.مدئرادىبباوخزاابىرقت،مىوکبرتهباى_مدسرادىبباوخزاهرخلاب

ه~~
ىىانئورودابىئزواباههوگىلابردخىىاهرولبوهدماردىلکگنرهبقرئ

هه~
مرس،ىلابنامساىلو،دندوبهدماردحزقسوقفلتخمىاهگنرهبرىىفتلاحرا

ه-ه
ىامس.دئمىمرتنئوروهدرکضوعگنرجىردتبودوبىباگنرهبز~

~
زانمودوبدسلماکخىىاهکتدننامقاطاىگنمفک،دوبامرنمکحىبىجع

ودرکىمنظفحامرسزاارممتشادىئئموپناونعبهکىىوتپهکى.مدىزرلىمط~
~

ن~هزامىخوناتئکناوتسدتئپابمئچشلامهبندئمرادىبىارعب

مکىاهظحل~ىاربئتحاردرسحبصردندسرادىبتمحزدىاشاتمتخادرپ

~.منک

زورماگنههکارمرسرىزىثلابىرادىبوباوخئىبردوخلتىتاقوااب
هه

دهدرکسىروتسارندىثوپىاربارنااتمدرکتس:<ناوتسدنىادوبمىاار

ه
ه

_ا،~امنگىمهچمتسنادىمنباوخراثفرئاربهکىلاحردىلو،مىامنهداما



~
دوخىورزاارنامئخاب.دئمابىموروتئپهگمتفاىردومدىئکدوخىور هه ادرمانبکارىزىچنادنچره،دوتهراىناتتىطسوهگمدتم~ابومدنگ

زادناروارهدراوهمدممغزاىتلاحاب.دوبهدىسوىوهنهگىاهچراىمتخانئمىم _
دوخابدىاردزاورىهبراخبمناهدزادوبهدشتعابهگىدسىاوهردوهدرک ~~
.تغگدهاوخهچىسامللاومائتفرئىبزادرومرداههبلطسىىرهکمتفکىم

ه ،ىدممىطاىتحاىب~منکلمحتارواىاهتنزرمهکمدوبروبجمرگىدلاح
ارىىاهفرحهمه،~..و،ىرمامللاوماهبناسرررض،گوپهلگلقعىبگسى

.مدوبهدىنشىنلقاراهفرحئىاارىز،متنادىهلبقزادنزبتماوخىمواهگ
ىادرمىدومنىمدترهگجىردتب،دئمىمنهدادونىاهادرلومعمامهب

مامتزىنتلعئىمههبودندادىمامهبدوبهدئگچوگ(ان~اىاربهگارىناگ
رطاخبرتثىبهگدىسرىمرظنبمهاهادرزاىاهراپ.دوبهنهکهتىمهامىاهادر ه هدتمامتئمىادرىگدنزوراگنارودمهلاح.دوبهدىتاپنمهزاادختىاضر _~
مىادرهچراىمتسدناىمرد.تتادرارقتلاىاههردنئطقفلارباربردودوب
ومتتننىمزىورربوهدچپدوخبارمىوتىمنابئمودومنىمقمرىبوگزان
ارمىادررتگزانىاجدنچ،،،منگبدىابهچلاحبوخ۵۵.هگمدىشىدنادوخاب

لابندبمدىچىپمکحموتپناىمردارمدوخهکىلاحرددعبومدومنهراىرتتىب
~

هبهگىلاحرداراههبلطسىىر~متتکهناوراهنلادناىمرداههبلطسىىر ~
ئىلعنهکنىازالبق۵۵~تفکىمواو،مدرگادىپدومنىمىئاخرىىکچوگهچبرسپ ~ه مدرکىمىراکمتتادىراىتخارگائمو٩ىدىمهفدندىرفااراىدننگتسردار ~- بوخنازاورىکبارئىلعنتغجگىئىااىب~دىوربهارهنهرباپاهامقهمههگ ه- وتبوخ۵۶~تفگوداتفائمىورهبىپساههبلطىىىرمئچاا~ئگىرادهگن ه
.تسىرگنماهتفرردراوهزىوتىهبواا٩ىهاوخىمهچ ~ تحارانئىازاوهدتهرىخئمهبوانامتچ~درگىممهاگنىنتخزرطبوا

~
.متفگئمو،مهاوخىمىزىچوادنمئمزرارابازاهگدوب

هکدوباهتدمودوبهدشکزانىلىخ،هدشهراپطسوزامىادر.مرتحمداتسا۵٠

نکىلو،مدرگىمتبحمنابزتنکلابنم،..دوبهتفرنىبزاوهداتفاعافتناىحزا

~.هکدىئکداىرفوا
هنتمماهتفرنىبزاىکمىوکبدىابنمهراچىب٩٩هداتفاراگزاىتدم٩ىچ~٠

دعبات)_ىئوپبارئىمهىاهدوبخاتگوطاىتحاىبهکنىاواربارزورمالاح~وت
--

ىزىچواىئوگردودئمخراکتمدخىاماملزاىکى...منکىرىکمىمصتنم
~~
رتاسر٩ىنگىمنتبحصمدالثمارچ٠٠.هکدزدادىئسباههبلطىىىروتغک

~.۵.رتاسر،نزبفرح
ارىخارسپئىاهکمتغکنم.٠.دزداداههبلطىىىرلئممهراکتمدخبهار

هبلطواودوبهدومنراضحااروامهفقساسىنچمه.دوبهدىسرئىرتربروضحهب
~

اا.~ابىمپودنودراىگنىمامل،مرحمداتسا_امنهارتحت
~

ىمپ،قارراااتغگدادىمناشنبجعتماردوخهکىلاحرداههبلطسىىر
~

همهزا،ىتسهقمحاىولاهگىاعقاو~تىکواهکىتغکنرتدوزارنىاارچ
~

ىورربهگىعونصمهدنخابوتثکربمفرطباههبلطىىىردعبو،،.ىرتدباههبلط

~دادلائنلابرهمىاربهگىلاحردودرگىمىىامندوخرثىناوختساتموص
ه-

--.تغکودىئکىمرجزاراکسادوخ
ىوحنبارماهراپىادرىکتهاهبئمو،،~منىببارتىادرهدبمرسپمنىبب~.

-~~
دتفرگارادروا.متفرگوافرطبدشابناىامنزتئىبناتئپهراپتمقهک

ه
ودئمهراپاروفىثئکلحمهناتخبئموخوسئکتسدابىمگارلا~ر~

~ه~هه
اباههبلطسىئر.دىدرکهراپودلماگادرنادىئکرکىدرابگىهگىم~

~~
وتهباتمسپاىبنماب.دئمهراپدوزىلىخهلب.،~تغکوهدرگهگننمهبببت

~
زىنارمىوتپهکدشثعابوتفرکمىوزابرىزهبتسدوا.مهدبهزاتىادرگى

ه
رد~ىروطنامهوتهکنىالثم~هتفرردىئراوهزاعقاومممهده~تغکودنگصمل

ادظآ-گىوت-بوخ،ىمنائدبمهتىوتپردواهدرواىنسنائمتىادر



رفکرىلادررلرمسرل
.

ىل

راىبقاطاگىدننامرتشىبهکرابنانآرد~مىتفررابناهبمهابو،،~دادمهاوخ
_رمرم_

هچنااتهتفرکاهاملىموصخمگنرىنارفعزعاونازاادرعونهمهدوبهکرزب ~ه~ ردوهتفرکارمىوزابوا~دسىمهدىدنارددوبىدىرکراکنابهاربمانمک
~ دننامودهدىمراشفمههبارىئىاهبلهگمدىدىمنمودىنادرکىماهادرلباقم

ه ىتبىصمارناناندادتمدزاوتمسادنمقلعاهادرمامتهبتبنهکدوبئىا
~دنادىهمىظع

-~-
لواوا،مىتئگفقوتمودندوبنازىوااههبلطىاهادرهگمىدىسرىىاجب

--
.تغکدعبودرگىزابىئسئوکهرپابدنچىاهظحلزاسپودناراخارىئاهناچ

اروتدابدعبوىداتفارىزهبفقمزالواهگىتهىرسپوتىپ،بوخ۶٠
~~

ىکوتو~ممممه)لاتوپئىرزفقسىورهبمهنا،دىنادرگربفقمىورهب
و.ممممه)اهدومنردامصوصخمروتسدوتندىدىاربئىرتربهکىته
؟ىاهدرکتبحصىرساملئىافقمارسابمدىنئهکىتهىرمپنامه ٠٠~
.هدماىئئموخاعقاووتزافقسارس،تسابىجمهکاعقاو_وتو-مممه

ه
ىعسمرظنبودرکنىماهتسدرودهبهکدىمرىمرظنبودوبهدرکمخاوا.ممممه - ٩هناىدىدمهاوخارفقسارماىوئىرتربهرابودنماىاهکدنکرکفهگتئاد
هبلىنىاربناوتىممهارگچوگىکرسپىتح٩دنادىمهچىسگبوخ

.~ .تغکو~دربراکبهنابلطهاجىصخئ́~ا~ا

ونلماکىادرگىوتهبمهاوخىمئم.منگبهبقرتمرىغىراگمهاوخىم
~-

و،هدماىئشوخوتزائىرتربرکا~هدئمتنودلبقهتغهئىمههکىىادر،مهدب رم_
وتزامهپودنودراىگنىماتمهىبىاملو،هدماىئئموخوتزامهفقمارم
هگمنگسبلمىوحنباروتدىابىپ،دنگىمىىامنهاراروتوهدمآىئئوخ

~~ قاطاهبارموااا.ممممه_ىنگنلجخارمنانا:دزنهبندئمباىفرثماگنه ~ ~دندوبتخوداهاهلرظنرىزدماىخنابهارهگد~هبلازادوبرپهگدربىرگىد -~~ .تفگودىئگنورىارىىادروهدربدوبهدىدرگننازىواهکىاهتسبردتممدوا

ه
مئودزااروتىاروفمهنمو،،.هناىتماهزادنااىاهکمنىىباتنکنتهبارنىا٠ا

~
.مدومنربهبارونىادرسسومدراذکىرانکهبهدومناتتقدابوتئادرب

هصوردتقمىماحنتسادىنعىونىادرگىنتساد،متنادىمهکىروطنامه

مولعمىتىعفوهکىصخشابنىاربانب،~ادىمارنىازىننابهارواههبلط _
لاحمتوخمدرواىمتسدبونىادرگىهکنىازانمو~دنتشادراکورستئاد

هقباسورتتىبهبرجتراختفاهبلطگىىاربهنهکىادرنتشادهکدنچرهارىزمدوب ه

ىارادناهدستوىهکدادىمناتنونىادرگى،تستادارىرساملردرتتىب

~.تساىرتئىبتىمها
ىامرکابمندبشزرلونىادرتماخضتلعهب.دوبنمهزادنادىدجىادر

---
~متفکودىدرکنىزکىاجىعوبطم

.دادباوجواو.دقابىمنمهزادناتسردادرنىا،داتمادا

سىودربورفتبردتسدو،،~تسهمهنىازارتهبمنکىمرکف.ممممه٠ا
--ه

رکىدىىادرودومنعوجررکىدىاهتبهبتغکىىچىرادقمبلربزهگنىازا
~ه

امتسدبودناهتخودىرتهبىاههچراىزاافداصتارادرنىا٠٠~تغکودروانورىب

.هکدادهماداوستکىهآوهدادنورىبهلاننوچمهىىادصسپموا،،~هدىسز

ابىمصوصخمهتسبگىنىاا1
ابهگمنکىمرکف،شوىبارىکىنىالاح،دئم

،،.دادىهاوخرارقرىاتتحتاراسورادرنىاندىئوى

نکىلودوبرتزاردىمک_دوببوغرمىادرگىىکىنىا~دوبنىکمت،هلب ~
دتمرناردمتناوتىمارىزتتادنىبىعىلودىمرىممىاهاىهب،دوبنمهزالا~

اررتهغلبىادرلاحرهب~مدىسوپىمرتداىزىتدماربوغرمونىادرنىاو،~

---
رادقمانمفومنک`رتهاتوکناىىولجتمقئتفرکرتداشکابمتسناوتىم

ده~هل؟ا،-فىاد،دارفالس>هدوببىبدتافىد،د.ارف٠اىواهاملىاهاد،تب،د.ا

_تت~د-ىتعابنىاددنذبىمذىامنىمفرممدبرمکىابنبهکهىنآاىوذبرمکدعب



-
اههبلطىىىراتمدىخرچمدروخرودهب~مهدىاجناولجردبابماىقداىز

ىمگ٠اردوخىنىىاپبلوهدرگزادناروقىقدلماکارموا،دنکزادناروارمدناوتب
.̀دوزفادزىهجوملآردمغهگىىادمابىپسودىئگ

مرپ.مىوربىئىپزىنرتئىىمگمىناوتىممىتفرىئىپردقنىاکلاحاتد> ´
ىىالر~ىثط~اخئازادىابوتهگمنکىمرکفىلو،تسوتلامادرنآ ه
ئمهبتئپارىزدىوگىمهچواهکممهفبمتسناوتىمنئما،.ىرادنىگدى ~ هرخلابودوبىمابلزاىکرزبهتبردوجتجلاحردودرگىمهمزمزوهداتىا --
منادىمئم~ئگناحتمامهارىکىئىا1٠.تفگوهدىئگلورىبارىرگىدىادر ه ىفاضاىادرىرتگرزبرسپئىاربانبوهدثمهدادىقاطاوتهباهاملتمسقردهک ~
،،.تفرکدهاوخنوتزااروت

رم- ىاربىگىهگمدوبادرودبحامرگىدل~.مدرگىمرىماهنامسارد ~-
وداتفامىوتپهبىمخااباههبلطىىىرهاکن~گدىىاربىرگىدوهنازورىثثوپ تغکه

-~ا ابمهارلاواىنماب.مىنکرکىدىثوتپبحاصاروتمىتساوخىم،هلبها(٠
اربهارگبواومىتفرىلمارابنانوردهبلابندبئموىثپهبوااه.رواىبدوخ ~رم__،
نازاودراذگىاهفقرانگارناودمانابدرنگىابهارمهبهارناوهدناوخ

_~
مىادرابوتپناهکدومنهدهائصاههبلطىىىرىلو~درواوتپگىوتفرلاب ~_~
بوغرمىىوتپابوهتفرىىولهپقالحاهباذل،دىاىمنناهبوتىنگنرمه ه~
رتغکوتثگرب

هگتسامرتهبىاهوتپزاىگىزىنئىا،رادربارئىامرپرادربارئىا٠ا
~ وئبرتربتمدخهبهاگرههگنادبو.تساهدشهتفابىرتهبداومزاىفداصتروطب

~-.- لحمنازاودتغىدناهنبرمکهبهکهچناىورهبى.ادبگنرومبناناىادرىلابىفاضا
.دوئىمهدامثمادنراذکىمبىجردرالمرىامهگىابئالمجىاربىفافا

هسبلاوماهدرک<ىراتفرىئوخوتابنمهکى،دطرطاخبدىابىدىمرفقسارساى

متفرىمنورىبرابنازانمهکىلاحردلاحرهبىلو،ا.ماهدادوتهببوغرم

دوخنازىزعلآدنىبناتهداهندوخمئچىورهبتسداههبلطىىىرهکمدىدىم

.دهدىمتسدزاار
~

راکرستنمنىهراعقاونممرتحمداتسادا~متفکواهبنتفرحقومرد
~

املمىامنهارهکمرادداقتعا٠۶~متفکوهدربراکبىسامولپداجنىاردو،،.ممئابىم
~

ىنادردقهسبلائىاندادرطاخبئمهبتبنراکرسفطلزاپودنودراىگنىم
~

ىظفاحادخبىترتنىدبو،،.مرکئتم~درپسدنهاوخرطاخبارناودومندنهاوخ

ابناراکتمدخزاىکىمتفرىمنورىبهکىلاحرد.متفرنورىباهرابنازاوهدرک

~منکنهدنخدنلباتمدربراکبارمتردقهمهنمودزىکمئچمست ~
ردارمدىدجىوتپوهسبلاومدراذکاپدوباهاملتمقردهکىىاهنلادهب

~
داتساها٠٠~متفکواهباذلومنزبهنتمىامنهارىاملهبهکدوبکىدزنومتئادلغب

،،.دموبتمدخرتدوزمتناوتنهکمغماتم،مرتحم

هدنئمورفگىلئمگنابول٠٠~تضگودرکىاهدنخمىامنهارىامل
~~~

.ىاهتئذگاههوگزاو«اهدماتاتسودنهزاهزاتهکنىالئم،ىئابىمدرکهرود

ىراىبدبهبحجارنمو،،.ىاهدرکىسئورفهدرخوتراجتهبعورشهک~
-~

هگدوبهتفکىاهچبرپهباههبلطىىىرهنوکچهکنىاومىادرندئهراپردمدوخ
ه

ىئدوخقاطافرطبمىامنهار،مدرکتحمدنوربهارهنهرباپاهنادادىمحىجرت

هناتخبموخ.ماهدروخنهناحبمزونههکدرکراطخاماهدعمنتئنزاىپو~ر
~

اردوخهزورمهوتهکنىالئما۶.تغکودىنئمزىنمىامنهارىاملارر~انعىا
ه

کنزوهدرکزاردتمددعبوىروخباذننمابىناوتىملاحوىاتگئن

~درواردادمهبارنىمىم

مامتکاروخندروخهکنىااتدئنلدبودرىفرحىورىئىپرداپماستاب

ىامل،هىچربارندروخکاروخلىاسوراگتمدخبهارهکنىازاىپ.~



ىنارفعزىادررمس.

ه
~تغکمىامنهار

~ واربىداىزرثاامتح٩ىدراذکاههبلطىىىرربىداىزرثاوتىپ،بموخ۵٠ ها
وبونرموونىادرتسمدودوتهبتفرکىمنرارقوترىئاتتحتاتارىزىداهن
نمو،،٩منگتباقروتابمناوتىماىآمنىببدىاب.دادىمنبوغرهىوتپگى
.مدىسرپ

اههبلطسىىرهگوروطنامهارىز،مواگجنگىمگهسبلاهبحجارداتسا١۵
~

هارمهسابلنودبدىابنارچىپمىوربهارلدنماىوئىلعننودبدىابامدىوکىم
~

ىمابلمدرملبقلاسىاهلام۵٠~تفکودومنىاهدنخمىامنهارىامل۵،٩مىورب _
اهلامزلامدرمذدبارىز،دندوبنتحارانىمابللدوبنزاودندىئموپىمن

سابلمىادلدىثوپابىلو.دهدبقفوفلتخمىاهترارحاباردوختناوتىم ه-~ اباملدبهدنهدقفوهاگتمدهکمىدىدرگثعابوهتفرکرالهبدباردوخندبام
ىىاهدنخابىپموهدرک~ىمکوا،،~دتفىبراگزارفلتخمىاهترارح ~~ اجنىاراورپورىپنابهارزاىضعبکىنکرگفىاتناوتزکرهىلو۵٠~تغک ٠_
ناتسادئگىلو~دوبدهاوخىاهرظنم٩دنوربفرطناوفرطئىاهبروعوتخل
زىنتلمئىمههبودندىشوپىمنسابللماهىلوامدرم،تسابلاجراىبسابل ~ راکفاهبوهدىداررگىدکىهلاهدندوبرداقهمهارىزتئادندوجوتناىخوغورد -~

هبدوخمدرمىبردهگدنتفرکمىمصتاهزورنالىابقوامورىلومدنرببىپمه
راکهبدندرگعورئمئىاربانبو،دنوئصخئسربهرومگاحوىىىرناونم
ابدوخندرگگنروندبگىژتارتساطاقنردرپدنچندراذگ

.ناهاىگهوىمبا~ رم__ کربىرادقماهناودنوئئىىزتدندوبلىامزىناهناادندرگعورئماهمناخدعبو
ه~

هبمىامنهارا،~دندىنائموپارناوهدراذگدونندبرتگىژتارتساطاقنردئتحار
دندرگىمارىىاهراکئىنچمدرمنىاهگنىازامهئمودىدنخىناتسابمدرمئىا

- ~دادهمادامىامنهارو~دوبهتفرگماهدنخ
-ه هلىبقمودتارفن،دندومنئىىزتاردوخىئمناخوهلىبقهدرگرسهکىماگنه٠ا

ىاسوردنناماتدندرگئىىزتاردوخىننانآاذلودنوشضخئمدندشلىامزىن
~

شىبزاشىباردوخهکنىاىاربهلببقىاسورهکدىدرک~ابرمائىا.دنوشهلىبق

تفاىهمادارمائىا.دننلهداغتساىرتشىبتانىىزتزادننکزىامتمدوخناتسدرىززا

ىرتئىبسابلاسورودوزفادوخبسابلىرتثىبرادقمهتسدرههکاجنادبات
~~

دىابنهگارهپىذاطقفاتدندىشوپرترىکمئچىىاهىمابلمهاسورمناخودندىشوپ
~

ىمابلمدرمهکىماگنه،دوشنرىبعت،وس~دنائوپبىمکطقفدسئهدىنائوپ
-ه

دوجورىوزتوغوردوتناىخوگنجودندىدىماررکىدمههلاهدندىشوپىمن
ه

هدادتسدزاارهلاهندىدتردقناناهکدوبندىئوپسابلزادعبطقفو،تسئادن

نمهبوا،،.دندادتممدزااردوخگىتاپهلتتردقوىىمضىئوروىنىبئشورو
~ه

تماطاىورزاىرسنموا،~هدبىثوکتخممنانخسهب،۶.تفگودشدرىخ

دادوماداواومدادناکت
ه-

~)هلاه(دنىببارنارکىدىناهىگدوجودناوتىمهکئىبئسورمداگى

و،دنىببضارماقىقدصبخئتىاربارصخشناتخلندبدناوتبىتىاب
--

بجعتابئم،،~دىدرگدهاوخششغمواهلاهدثوپبىمابلىصخثهکىماکنه
-

ىمابلندىئوپهنوکچهگممهفبمتسناوتىمنومتنادىمنارىزمتسئنرتتسار

زىنواومتئادراهظامىامنهارىاملهبارئىاودنکشوئغمارىاهلاهدناوتىم
~

،رکىدىزىچهنوتساصخئناممطقفهلامصخئگىهلاهدد~هگدادباوج
٠-

ارکاىىومزاهدئمهتخاسىابقهکىامرکالاح~دشابتخللماکهکنىاطرئب

-ه~
مىاهدرگطولخمواهلاهابارهگاىناهلاهزاىرادقمتقونا،مىراذکبواىور

~-
کاى~اهلاهطقفهنئىاودراذکىمرثاصخشناهلاهردکاىىومهلاهارىز

هناشارومنآهکصخسئنآهلاهوهدىچارکاىىومهگىکهلاههکلب،تما

وهتفابارنآهکىصخئهلاهئىنچمهو،هدرکلىدبتخنهبوهدومنزىمتوهدرگ
~ه

ىهطهگىصخسهلاههبرکا،ئىاربانب~دوشىمهدىد،هدروادوجوبارابقهچراپ
~-

ىگهنززاىاهلاهابماوتىنىبىمهکواهلاه،ىنکهاکنهدىشوپکاىىومزا



ىنارفعزىاهررممممم

.هلمدىسرپو،،.تسبترظندرومهکدئمابىمىنگاىنآىمصخ
~ .دادباوجواو،ا٩دىامنىمىئوثغمار~اناهلاهسابلهنوگچداتماىلو11 -~ هقطنمىاراددراددوجوهگهچره،،،متفگوتهبارنانلامهئمبوخ٠(

__ نازاوتلاحهگتمانادننام.دراداردوخىىطانغمنادىمارىژتماىرىئات
-رم

نگىلودىدىهاوخارباتفازاهدئمئئمورىاهرظنموت،ىنکهاگننورىهبهرجنپ ___ ۵١ئگىلودىدىهاوخارباتفازاهدئئشورهرظنممهزابىدنببارهرجنپرکا
´~

طقفرگىدىترابعهبو~تسا`دودنائنورئىمثىرباهچراپرىئاتتحتهرظنم
~---ه

ىگنر
اردىئروخرونناوتىمنگنرناطسوتهگدوشىمهدىدگنرمگىبا

،،.دادحىفوتلماگ
~ ردقچمدرمهکتسابىجعاعقاو۵1.تغکودرگىاه~مىامنهارىامل _

ئىاهبهئىمهئم.دنهدبتمدزاارنادنتىنرضاحودنتهدوخىمابلدنباپ ~ه٠
هلاهندىدتردقزاىهاگادوخانهرطاخلامتحامدرمهگمنکىمرگفىروئت

ه نادجولانچهنامزورودئىاردمدرمئىمهودنرادلاتمابراصعاردرگىدمه
،~-

هگدننادبودنىببارناناهلاهىکدنراذگبدنرادنتارجهگدنرادىاهدنمرئ

ىتملمهگ،دنئموپبىمابلهگدنرادرارصامهتلعئىمههبودنکىمرگفهچ
ىمکوااا.هدئم(اهنپتمصعوىگاپىئوپسرىزردهگهدنمرئىنادجوزاتسما
دنوادخهکدندقتعمناىدازاىراىب۵۵~هگدادهماداوهدرکرکفعوفومئىاهب

زا،دئکىمتلاجخدوخندبزارشبئىمهىلو،هدرگقلخدوخهىبشاررئب
رد_تمابمىرغوبىىمآعقاودنگىمرثبهگ~اهرال~تمادخهىبثهکىندب لدبىاهامىضعبزاىداىزرادقمنانززا،ىراىبترغردهگدىدىهاوخهدنىاه

~
اردوخلهبىاهاجهىقباهئىمهىلو،دنراذگىمدىدضرعمرداردوخ

~ه~
هگدندرواىمدنهزااههرجنىىننموبىاربارااودوببابانراببهنبناهزورلا~رد.١
~
هدئدودنانغورنبمىرباو~زانىاهحپراپهنبمىاجباههرجنبىئئوبىاربوفىممامناارگ

.دندربىمراگب

زاوراىبگنابولرگىدترابعهب.دوئمبلجاهاجن~اهبهجوتاتدننائموپىم
ه~

ىمابلزاىىاهتمقردنانا~تماهدننازىکناربهکدنئوپىمىىاهمابلپرغنانز
--

تسههگهچنازارتکرزبارندبىاهاجزاىضعبهکدنرادىىاهىزودهبنپدوخ
~_

هگىماکنه-دنناوخىم،،رىذپلدىاههدنمدبىرف~۶برمردارناناودمدهولج
-

دنکرکفدرمگىکتساناىارباهىزودهبنپنىاهکمتفاىردمدوببرغردئم

ىاهراولئرد~اهزىچبرغنادرممهلبقاهلاس.درادنهکتهىنآىارادىنز
----د

هگهچنازارتلرزبدنرادناناهلهچنادمربرظنبهکدندىشوپىمدوخکنت

.دنئابهدننکىفارراىسبلگرددنناوتىمتلعئىدبودئابىمدنراداتقىقح

همهزارتفىعفهکدنتشاداررهاظتئىرتئىبىىاهنآلومعمهدمئىازاهناغماتم

~~~~
--

،درادىمهکنرو.ندبزاارملامىاوههکتسانىاىمابلبىعنىرتکرزى٠~
~-~-

اهنا:دنامدنهاوخرتملاسدنرىکباوهمامحىهاکودنشوپبىمابلرتمکمدرمرگا

ارىزدئدنهاوخ،لتبملسىفرموتسوپناطرسىموصخبناطرسهبرتمک

ودئمابتئادنناىرجواندبفارطاردهزاتىاوههدىسوپىداىزسابلهگىک

-اا~دنىامنىمدلوودازواتموپووررداهمرج
رىزتموپىورر.اهمرجهنوکچهگممهغبمتناوتنومدرگرکفىمکئم

~
هبواژمدراذگلاىمردمىامنهارىاملاباردوخرکفئىاودنباىىمرىئکتصابل

---
ىهاوخنىاهرئحىنگهاکننىمزىورهىرکا،گناسبول..~هکدادحىضوتنم

ه-
ىکنساىوىئکبىرانکهبنىمزىورزاارهدىسوپبوچهکتگىرگاىلو،~د

~~
،تا~~زاتادوجومعونهمهنانارىقردىهدبتاکتارکرزب

ه
ىهر~دىدىهاوخدباىىمداىدزاىکىراتردطقفهکىرکىدتادوجوهو،~مرگ

رونواوهناىرجهکدراددوجومرجوىرتکابىرادقمزىنناسناندبتسوپ
~ه~~
ردىلو.۵امىمملامندبوددرگىم~انارىئکتعناموهدربنىبزاارطاب~ا

~مرجواهىرتکابدنومىمحمجىداىزهدرمىاومفهکتغلکىاهصابلرىز



~
دنچرهارىمخزىئشوپرکاهکدىدىهاونىدسرتکدهکاهدعب.دنباىىمرىئکت

-
`تاسئحورلىرادقمنارىزردىتدمزاىپىنگنضوعرابگى

عمج ~
نىابوخىلو.دنوئىمعمجىکنسرىزردهکىروطنامهتسرد،دئدنهاوخ

___
ا،~دئىهاوخانئاناابهدنىاردهکتماىزىچ

-
دىابامنونکاىلو٠٠~تفکودىئکىاهزاىمخاباردوخندبوهتساخربوا

اهلبطصالباقمرداروتدعبوىوئمرضاحاتىرادتقوهقىقدجنپ.مىوربنورىب

هگدرکهرائمائمهبفرحئىااب،،~دئمىهاوخراپهرىرغمهبارىزدىدمهاوخ

ىمىظعتزاسپوهتئادربارمگچوکهتسبئم.مرببمقاطاهبارىفاضاىادرووتپ ~
رغسىاربندشهدامافرمارهقىقددنچ~متفرمقاطاهبواونمقاطا،ناىمردزا

مداتفاهارباهلبطمافرطبىپمومدنارذک~ ----
نازاهگمدئمگرزباتبسنىناوراکابهجاوممتئماذکاپهگطاىحنوردهب

-
اتهدرکاپناواپنىاىراوىدرانکردفدهنودبىاهقىقددنچات~مدرکبجعت

ىاهظحلدنچو،هدئمهدىدکرادتىکهچترفامىاربىناوراکئىنچمنادب

هکمدرگهدهاثمدعبىلو،درادترفامدصقاهفقسازاىگىدىائمدرکرکف
~--

ودنکىمهاگنفارطاهبوهدماطاىحنوردهىپودنودراىگنىممىامنهارىامل

~دناهدىدکرادتامىاربارناورالنىاهکمدىمهفنمودومنهراسانمندىداب
هدىدگرادتنمىاربزىنرتکچوکىبساومىامنمفارىاملىاربىبسا

ىنبساراهچ.دندوبرظتنمبسماربراومىنراکتمدخبهارراهچهولعبو۵دوب
--

دنتناوتىمرتىگنسدارفاودوبمکنانارابىلوهدشراباههبعجواههتسباب
__

دوخىاهبسااتدنىامنهداغتساکدىىاهبساناونعبنانازادوئممزلهکناره

دئمابىممخزهبکىدزن~ىطاقناىواهمخزىورربهکهدوبىگمورللومعماهورلنىا.١
ه~

ىثىبطتف)لاههژهداههالادروفرگنهفىلاتمادضارماباتگردهتشونقبطودنىامنىمىراذگمخت
---

.دنوشىمهتفاىزىناىندرکىدطاقنردودنراددوجواىلارتمارداهىکمنىازاهنوکتىبزا

همامىارفمزىادر

سفنهناربمىبوعىسودندوبرعنمقاتثماهبسا.دنوئنتخدحزاىئىبنانآ

طاىتحاابناىسائىبزانم~دندادىمناکتمدو،دنتفوکىمنىمزربمموهدىئک
ه~

هبتئپىئوکىژابىپسازورگىارىز،مرىکنرارقىبسابقعرداتمدئمىمدر
~~

هبوهداتفانمهکوبدىدئرتناهبض~تفوکماهنىمىورهبىدکلوهدرکنم

مىامنهارىاملو~مدوبدوخبظاومهشىمهدعبهبحقومنازا.مدىطلغنىمزىور
-

~.تفکىئمئچردىقرباب
ردوتوزورهسودىاربطقف،گناىولتفرمىهاوخناتسهوکنوردهبام٠٠

باسحبنمشزوماوزجرفسئىاتقىقحرد.دوبىهاوخمراىتسدناونعىرفسئىا
~

هبرسدوبهتقاىصاصتخانمهبهکىبساومىتفرتامنابسا~رطبمهاب.دماىم
~

ارىئنامثچودومنراجزنازاىسزرلتخانشارمهکنىازاىپوهدىنادرکرببقع

ارىزمدوبقفاومواابمهنم.دومنضارتعاودىئکىخلتههىشوهدربقىىاپولاب

بهارگىىلو،تشادهقلعنمهبواهکمدوبدنمقلعواهبردقنامهمهنم

ىامل.موشراومبساىورهبهکدرکگمکودرکبلقاردوختسد
--

ناهگدرکاوجنمئوکبرتهمبهارو،دوبرظتنمودوخبساربراوسمىامتهار

،،:نمىتح.تسادمهاوخنىاهلامواابوهدوبرسدردىبوتکاسىبماسا
-

ردنمدرکهدهائمهگنىازاىپو،هدرکهاکنفارطاهبمىامنهارىامل

دنلبتسددنرفاحهمهربرابىاهبساوراکتمدخنابهارومدوبىورستئپ

ددادنمهبهکىىاهبما~مدومننتفرنىىاپهبعورسهوگزاوداتفاهارهبوهدرک
-

ىبىئارسهبهکىعقاومردهمهنانا،دنتئادکرتثمتداعکىهمهدندشىم
~

ىورهبهکىنىزهبدىابرابجلابنمو،دنتفرکىمئىىاپاررسدندىسرىمى~
-ه

ىبىشارمگىهبهکرابنىا.متغىنرىزهبواندرکىورزااتهدىبچمدوىراوس1١
-

،دماىنىثسئوخچىهراکنىازاواومدادرارقواىئوکتئپارمىاهاپمىدىمر

بىئنرپىناگهلپهداج.دوبهدماىئمئوخواهفرگئىىاپسزاقمهکىروطئامه

هتسبراکباردوخىعسمامتنمو،داىزراىبنآىورهپدئموتفرودوبزارقو



ىنارفعزىادرمورم

ه-ه
رکىدفرطردمتتمذگىمىچىپزاهگىماگنهىلو.منامببساىورهباتمدوب

~
ومدىددبنملزنمرگىدلاحىلودوبئملزنمىزورهگارىاهناخوىکراپئىمز
-~مدئمتحاران

~مىدىىىىروخگنىلهداجىسبوپچفرطبومىتفرئىىاپهوگزاجىردتب
ىاهداجهبوتمسارفرطبمىدىمرهگىنىچنوىىمگىدزنوهدتدرلىزا

ه
املاوراگهگمدوبرگفئپاردىئاهمهنمو،تفرىماگنىلاىئماگهبهگمىدىسر

ه-
هبهکدوبهتفگننمهبمىامنهارىامل~تفرىمگحىوکبگراىنافرطهبارچ

ه هگىتروصردمىورىماهناتهوگهبهگدوبهتغگطقفوا،مىورىمفرطمادک
~

ئىعماردصقمواهتفکودندوبهدرگهطاحاىاهساکدنناماراساهلاهناتهوک
ه.دوبهدرگن

درگرگفمبماهگدوبمولعمردقناتلاحئىاودادتسدئمهبىغعتلاح

نىمززاهکنم.دومنىزادناگتغجهبعورنقومنگهلمحواهبمهاوخىمئم ----
رد.دمابقعهبلماگوارسهکمدىتکمگحمردقناارماگلمدىسرتىمندروخ رم_ هئىمه،ىنامبئىزىورهبىهاوخىمرگا~متخوماارىبوخىمردهگدوباجنىا

~ هبىتخاونکىتعرساب:مراودبما~دنامىهاوحتئىزىورورادهکنمگحمارهنهد
گىدزنهگمىدرگهدهاتمودئىمئهپهداجهگمىدىسر~اجهبوهدادهماداهار
ىامل.دنوقىمهداىپقىاقزادوخلاوماابهارمهرجاتىدادعتوهدىسرهناخدور
دزنهمدخنابهارىىىربهاروهدتهداىىبمازاهمدخنابهارىىىرومىامنهار
نابهارىىىرىپسودندرگتبحمىمکتدموهتفرىاهناخدورقىاقبحاص

~~ لاحامو،دئابىمهاربورزىچهمه،مرتحمىامل٠۵.تغگوهتتگربهمدخ

ىورزااراهتبودندشهداپبهارناراکتمدخهمههلمافلب،،~مىوربمىناوتىم
هبزاردىاهبانطاباراهبماسپس،دندومنلقتنمقىاقهبوتئمادربربرابلابها

~~
لوردهباراهنارکىدبماودربراوملابهارزارغنودوتبىراطقدنناممط

_~
هباهبماوهدمارتلابمهلانارمگزارابجلابنابهارىادر~دندىناشگهناخدور

ىامل.دندمآنورىبهناخدورفرطنآزاودنتفر~آنوردهبنانآلابند

واربو،موربقىاقنوردهبهگدرکىمهراشانمهبوهتفرقىاقنوردهىمىامنهار
.~

نارقىاق.دندماملابندبراکتمدخنابهارزارغنودومتئنىقىاقردرابنىتخن
~

هبقىاقىاهظحلدنچ~تفرهناخدورنوردهبقىاقوتغکدوحتممدروهبىزىچ
~

~~دادتسدامهبهجىکرسدننامىتلاحودىخرچدوخرود
تفارظابوهدوببادفاهکىخئىا.دندوبهتخامکاىگىخزاارقىاق

-
ومدرموهدرکدابزارىارناىپسودندوبهدمقهتخودمههبماکحتسانکىلو

~ه
وراىنارقىاقودنتفرکىماجناىورهبهناخدورىانهىندرکىطىاربىمانجا

واقىاقتمسزاهکهدوبدابدوبنارقىاقراکلخمهگىزىچاهنت~دزىم
--

تعرستفرکىمرارقواستتىتتکربرددابهکنىاهبرظننکىلوتساکىم

~دومنىمارهتفرتسدزاتقوناربجوهدترتتىوا
ه~
ىداىزهرطاخقىاقعونناابرغسنىلوازاهکمدوبهتهدزناجىهردقنا

هه~
نانچنااراهتسوپناىاههرانکوهتفرکرارققىاقىورهبهکمنادىمطقف،مرادن

--
~دوئمهراپمىاهنخانراتفرىزردگىخنامدىسرتىمهکمدوبهتفرکمکحم

سح،مدروخىمناکتهکتقورهارىزمروخبناکتقىاقىورهبهکمدىسرتىم

لتم،دوقىلاخمىاپرىزتسمانکممومتىىمکحمىاجىورمدرکىم
٠~~

باجاوما~دوبناهقاطاىکنسفکلئم~ا.دتسادنرارقىزىچمىورهکنىا
~

هگمدوبهدانفارکفنىاهبنمودندوبمدىدنىىمهکهچنازارتدنتىمکهناخدور

لباقمردومنکلرتنکارمدوخهکدوبنىاردنمىعسمامتوماهدروتاذغىدطز
~ه
سفنتلرتنکابهرخلابو،مهدناثنتماقتساتتذکىممنوردردهگ~ا

ه
هدىزخلباقملحاسىاهنئىورهبقىاقهرخلابو.منکظغحارمىوربامتسناوت

تهدامامو _،رمىو
وناىمارردمىامنهار<واملنتفرکرارقابوهتفاىنامزاممهرابودامناور~

ىرابىساوراکتمدخبهارراهچدعبوبسامىنهلمافابوارستمتپردنم



~
هاربورزىچهمهدادنانىمطاواهبهکىهاگنزاسپمىامنهارىامل.مىداتفاهارب

ممىداتفاهاربحبمنآردوالابندهبمهاموداتفاهاربدئمابىم
هارلابدهبومىدوبهتئنامودنتفرىمهمتروىاهبما~مىتفرىمبرغفرطب

احلطماتبتردام~تفرىمبرغهبمهدىئمروخارىزمىتفرىمدىئروخ
،رم

دوخابارحبصودورىمبرغهبوهدرگعولطقرئمزاباتفاهگمىىوگىه ه~
لامماردىرباهگنىاهبرظنوتفرکرارقامرسىلابودوزبدىشروخ~دربىم

----
ىاههىاسهبهکىماگنهئگىلو،مىدومنىمىحلماکارناىامرکدوبن

رارقدنلبراىبىاهقطنمردارىز،مىدرکىحارطحمىامرسمىدىسراههرخص
-__رم

ورىکباتفاىامدئىبردىلداعتتناوتىمنودوبقىقرهقطنمناىاوهوهتفرک
~ هبمىامنهارىاملهگنىااتمىدادهماداهارهبرگىدىتعاسات.دنگداجىاهىام

ىتملعهکنىانودبامناورک~درگتحارتسااجنآردىتىابىمهکدىمرىىاج
وهدئمهداپدوخىاهبسازااروفراکتمدخنابهارودانىا،دهدبمسانئبئمهکار ~_~
وگاىعوفدمزاهدئمتسردىثتانامعشتا.دندومنباندناشوجهبعورئم ه~ ئمودوبهدامااپماتوىاچدعبتعاممىناتو،دوبناتهوکىاهرهنزابا -_~ هباراهناودندرگهىذغتزىناراهبسا~مدرواردازعزاىلدمدوبهدشهنمرگهک
~دندومنبارىموهدربىرهن

اراماهلهردودوبىروپکاچدبعمهزادناهبهکمدوبهدرکهىکتىاهرخمرب
ه~

ام.تثمادندوجوىاهمورباوگاخودرگهنوگچىهارىزمدىدىممامتحوضواب

دىدارراجتمىتناوتىم،مىنىببدنتفرىمىبرغهزاوردهبهکارىراوزمىتناوتىم ~~
.دىارذکىمىلاحشوخهناخدورزاارىرگىدهدمهگمىدىدىمارلارقىاقوهدز

~
وهدشراومىکمهودندشرابوهدشرضاحاهبماودىمرئتفرتقوىدوزب

~
نوردهبومىدراذگمدقاىلامىهىاههىاپهوگهىومىدشهناورىناتهوگىهارهب ~
وهدثجراختفرىمناتسودنهفرطبهگىاهداجزاىدوزب.مىدرگرغسنآ
ىرتتخمىاهبىشزاومىدىچىپىناتهوگىاهىىلابرمهبوپچفرطب

٢٤همىنافعذىااد

ه--
گىهوکردامرسىلابرد.دىدرگرتهتسهاامرىستعرسومىدرکىمرذک

~
ىمکهکدندوبناردىاهقرفىلودوبىکچولىرسامل.تشاددوجوىرسامل ~
ابوهدرکجاودزاناىاهاملونابهارمامتهکىاهقرف.~ادقرفاهاماب

رم-
~~دندرکىمىکدنزنامتخاسنارددوخىاههداوناخ

رکىدىرساملگىهبهرخلابومىدادهمادادوخهاربودامتمىاهتعاس
ه-

اههبهارواهبهارهکمىدرکهدهاشمودوبرکىدىاهقرفزامهناهکمىدىسر
~

دندوبهدىشارتاردوخرسهگاههبهارندىدزاودنورىمهاررگىدمهىاپهباپ

~ه
وقاربىتسوپىارادىگمهدندوبىرساملنىاردهکىدارفا.مدشهدزتغکس

~
ىاهنافوطناکمنىاردهکتفکنمهباوجنابمىامنهارىاملودندوبهرىت

ىورهبنغورىرادقمهکدنروبجماههبهارونابهارنىاوهدشاپربنشدىدئ

ىاربمىدوبربجممهامودوشظغحنانآتروصتموپاتدنلامبدوختسموپ

.مىزبنىمرچىاهگمامتروصظفح --
طىحموهارهبهجوتابودوبىناتسهوکطىحمهبانئمامبساهکمدرواىناش

~
ارىکچوگىاههچب~دوبگچوکىرساملناهبطقفئمهجوتارىزتفرىمهار

-
نابهارزاهدمگىدىابارچهکمتفکىمدوخاب،دندوبىزابلوفئمهکمدىدىم

~
بىترتئىدبودنئمابهچبونزىارادرکىدىاهدعودرجمولاىعولهانودب

-ه
کىطقفاههبهارونابهارنا.دندئرکىدىاهقرفهبنىدگىندشمىسقتثمعاب

~~~
دوجوام.نانارظنزاارىز،دندرکىمنامهبهرابودىهاکنوهنخادناامهبهاکن

ه
تىمهاودندرکىمهاکنشورغتسدگىاىووجاتگىدننامهامهبومىتثا~

.دندادىم
لباقرىغابىرقتهکىناکمردوهوکىلابرد~مىتفرىملابهبورزونهام

_-
ناهبهراثاابمىامنهارومدىدىگنرىجنرانودىغسىنامتخ~دوجص~د

----
فگتعالحمگىاجنا،مىورىماجناهبامگنابول٠٠.تنگ~~~

ه
نىاربظ،دسابىمکانرطخىهارارىزمىورباجناهبحبمادرف~طط.~~
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~مىاوخباههرخصئىاناىمرددىاباربتما ~ ودوبدننامهساگهگمىدىمرىىاجهبدعبومىتفرهاررگىدلىامگىام
سىومىدشهداىىدوخىاهبسازا~دندوبهدومنهطاحاىاههرخمارنآفارطا _رم__ وهدومنهدامااردوخىاىماتهگناوهدومندىقماراهناندومنبارىموهىذغتزا

رداردوخهکامودىتکربردارزورىىانتمورىهاىسهدرىدننامبق_مىدروخ _
اهناىاهغارچگمتچولاتوپوىروپکاچاههرخمىلبلزامىدوبهدىىىوتپ
ئىمىمهناخدورمىتسناوتىمبقئىاردارىلاحثوخهناخدور.مىدىدىمار _~_
ىبت~دوبهدرواردنىمىسىاهتترنابارناوهداتفاناردهاهرونارىزمىناوخب ~ ىتح،دىدرگىمنىحىناگتودىزوىمنىمىسن،هتفرورفلوگمرددوب ~_- بثهدرپربىئقنبثمناکراتسهگىلاحرد~دندادنرسىزاواىنبقناگدنرپ
.دوبرردمباوخ،دندىئخردىموهدئم

همىىاعدىىورمىارجاتهجنتساخربىاربرابجانودبوتحارىبئ ~-~ هکدادماب.دىدرگنمئىاسالخمىاهعقاوچىهبئملوطمامتردو،تمئمذگبصئ
هه مامتارىز،تساتثذگمىورزاگاىهلگگىهگمدرگىماسحامتساخربباوخزا

ىاهظحلىاربىتحموئبرداقهلمدرگىمنرکفودرگىمدردمىاه(اوختما
ناوختساىاهدردراحپدزىنواهکمدوبراودىماومداتفامتخبدببساداىهب.منىثنب .متئادگئهکدنچره،دوبتئگ~

ندرکتسردهبعورئمراگتمدخنابهارودئمدنلبامناوراگىادمورم -~- زاوهتفرگهلصافىمکهاگودرازادندوبلوغئمناناهکىلاحرد~دندومناپماست
لىاممراهچگىدودحردهگفاگتعالحمهبدعب~متخادرپاساهلوائمامتهبرود
کنلدننامفاگتمالحمئىا~متخودمئچتئادرارقهوگىورر۵رتلط ~
مىبهظحلرهودنتخامىمهفلراوىدهبهدىبچاعرفقسرىزردهکدوبىناگدنرپ هبندىصرىاربىاهداجوهارهروک~تفرىمنانآهنلندىشاپمهزاونداتفا

~دروخىمنمئچهبفاگتعا~

ه~~
ناکىدىاهتحصهبومدروخاوماهناحبصىاپهاتوتتکربهاکودراهب

~-~
دىابگناسبولبوخاا.تفکمىامنهارىاملهناحبمفرمزاىپ~مدادىثوک

زاىکىووتونمودنامدنهاوخلحمقىمهردراکتمدخبهارسواهبسا.مىورب

لابتحسىىلابپمنآزادىابىمهکنىازا،ا~تفرمىهاوخلابواکتمدخنابهار
ه

دنورلاپهوگىتگهنىسقادنناوتناهىمارگاهگمتشادمتح،متهدزتثحومور
ه

ودئمهدروانورىباهبسازاىکىهلومحمزاهکساهبانط~تناوتمهاوخنمهنم
--

رهمىامنهارىاملونم.دىتکىثودهبارنادماىمامابهگىراکتمدخ~ار
-~

بهاروهتفرکىقودهىدتمابىمهچناتوردردمتنادىمنهگىاهسىکمادک

هاربهسرهودىتگىئودهىارىمومهسىگدوبلگىهىوقراىبهگناهراکتمدخ
~

ارىتدمارىزدندوبلاحئوخمىدوبهدراذگاجبهکوراکتمدخنابهار.مىداتفا

اهبساهبىتسىابىمطققودندرکىمتحارتمادننکارجاارىروتسدهکنىانودم
ه

~دننکىکدىمر
اىونىرتکچوکىتحنتفاىردومىتخادرپىىامىىهارهباههرخمناىمرد

دئرتداىژهاربىقىدوزهب~مىدوبتولنتفرلابىارب~اىىاجئىرتکانرطخ
-رم

ىامهرحمفرطبارتلاوهتبىبانطىاهتناهبارگنسودامراکتمدخبهارو
---

هکدىدرکىم~ابواراکنىا~دىتکىماربانطاروفوهدرکباترپه~ارب
__رم

.دىىىىىمزىنبانطرودهبوهدىچىىهتباترپنافرطبهکهچنارودهبگنس
-- راملهبىىسوهدىتکلاباردوخبانطناحتمازاىپراکتمدخبهارهاکنا

رارکتاهرابواهرابواراکنىاو.دومنىمگمکنتفرلابواربنهومى~اد
ه
-.دىدرک

هرانگردىاهغکهبدوعمهلحرمنىرخاردراىبىئسوکزاصپهرنل~
~

دوبمولعمانناتمدقوهدئتسردهوکىئزىرزاهکهغکقىا~مىدىسرهوگ
~~

ىورهبلواوهتفرلاىناهاکترپبلزاتمحزهبنم~دوباتهپتوفىهىارال
-

مگفارظنتمارترطهبهکىماکنه~متساخربمىاهاپىورهبىپهو~́رناذ



~درادرارقنمىمدقدنچردفاکتعالحمهکمدومنهدهائم
ىئلتزارپاتمىدرلئهونهوهداتسىاهغکىورردهمهىاهظحلدنچ

لماکارمودوبهداعلاقوفلابنآزاهرظنم.مىباىزاباردوخوداعىغنتناوارف
~ ىرساملهاىحو،لاتوپئىرزىاهدبتکوضقممتسناوتىمئم.دومنبوذجم

~ ىهاىکواهورادزاىاهلومحمهگمدومنهدحاثمئىنچمهئم.منىببارىروپگاچ
ردروبنززارپىىودنگدننامهىروپگاچطاىحارىز،دوبهدىمرهارزاهزات
مهبرثمهزاوردردزا.دندىودىمفرطرههبلابهارودوبرثوجوبنج -رم_ ردمدوبنرداقارىزمدىئگىمائموتمفرکىمماجناوداىزراىبدماوتفر ردارىناگوموربلابروبعلابعمىاههرخمزاىتىابىمئمهلب.مثاباجنا، -- اتگچوکىگنمقاطاگىرداردوخىکهچرخا،منىببفاگتماىاهلحم -~ هدحائمارناوجاتبنبهارود.دئابقمحاهگنىارگه٩دىامنىم~رممرخا

--
.دنىاىمامفرطبوهتفرکارىرىپبهارلغبرىزهکمدرگ

وهتئادربارنامدوخبابساامدندئىمگىدزنرغنهسئىاهکجىردتب
~مىداتفاهاربفاکتعالحمفرطب

ىداعىنمرظنبومدرگهاگنوانامئچهب~روکلماگ_دوبروگدرمرىپ
نمهبهگنىاات،دوبزابىثنامثچارىزدوبهدسروکواارچمتنادىمن،دندما-
--
~.~~هدثروکواهنوکچوارچهکدشهتغک

نىفکتعمتبتود
،دنىامنىمىگدنزىىاهلولسردفاکتعاىاهلحمرد

لامتفهاىولاسهسزاسپودنشابىمساتشورواهرذنودبلماکاهلولسنىا
ىوات~دهاوخلوفىتدم،دىاىبنورىبدوخلولسزادهاوخبضکتعمرکا~

~
فقمردىزىرراىسبخاروسلوا~ددرکجراخىئاهتفراضرهبنادنززادن1وتب

زورهمرهو،دباتبلولسنورهبهبدناوتبمگراىبوروناتدنروآىمدوجوبل~
-٠-

دناوتبفکتعمهامگىتئذکزاسپلئماتودوئمىمرتدائکىمگهنزورنىا

فگتعممئچکمدرمفاکتعاتدمردارىز.دنىببىداعىصخئمدننامهرابود
-ه،

.دسدهاوخروکاروففکتعمدباتبناهبىروفىرونرگاوه~زط~~

وهدرکىئزىرهوکهکدوباهلولسئىازاىکىرددوبهداتىاامدزنهگىدرمىپ
-

هکفگتمنىا،دوبهدربهردرعقهبدوخابناطلغکرزبهرخصاروالرصهرارىل
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زاىپوهدشوربورىىادموساباتعفددوبدوخلولسردلاستىبتمدمهب ه-- ~دوبهدشروکاروفوا~درگىمهاگنباتفاهبامىقتمىاهظحل
~

هکمدوبهدادارفىئوکدزىممىامنهارىاملهبدرمرىپهکىىاهفرحهب
~

.تغکىم
واىاربموسومودولوازورىاربامتسامممرهکىروطنامهنىارىانب٠۵ ~ ئىاهکنىاهبرظتو،هدزنتمبداراذغهکمىدومنهدهائمئگىلومىتئاذلاذت

ااهدرکزاورپدوخلماحمسجزاواحورهگمىدرکرگفامدادنىباوجنامردارب ~~ .تغگوتفرگاردرمرپتسدمىامنهارىامل
ه تسائگممرگا~مىنگىمىمرربارحوضومئىا،وثنتحاراتمردارب۵۵

--
امگچوکهاىحنازاوتئگربناهارمهودرمرىپ٠،~دىهدباملائناروالولس
رارقگچوگلولسىدادعتپچتمسرد~دندرگىىامنهارفاگتعالحمهبار -- ىگچوکىامفراغطقف،دندوبىئىاساهلىسوحونهمهدقافاهنا~ددعجنپ،تثاد ~-- ىگنسىفکىارادطقف،دروخىمنمثچهبىثاثاهنوگچىه~هوکرانگگنمرد
راغجنپئىازا.دباوخباىوتئننآىورهىتسناوتىمفگتعمبهارکدندوب ~~ زاىاهنامدىورربهگىقاطا،مىدىمرگرزبوگىراتىقاطاهبمىتشذکهگ ~

راىبمرظتبقاطائىاوهدىدرکانبدوبهدزنورىبهوکزاهکىاهرخص __ .تثاد~رقودلداعمىرمعنگىلودماىمرىذپبىما
ه- ندشگىدزنماگنههگتئادرارقىرگىدقاطاگىراتقاطائىاطمورد -~ه

ىاهغارچندرواوندرکئشورهبروبحمودىدرکرتگىراتقاطالاهب
ارىقوممهرلىافغارچومىدئمدراوگىراتلماکىنلادهبام~دندئمزوههرگ
ىامل~دنناباتبفارطاهبرونىمکرادقمدتدوبرداقطقفمىتشادنامهارمههگ

ه ىورردهلمدرگهدهاشمقموتقرگدوخهتىسدودحرداردوخغارچمىامتهار - ارهچىردلاوا،دوبىگچوکفاکئهچىرددننامهگدراددوجوىاهچىردراوىد
وتخاوندوبخاروم۵وردردهگىاهچىردهبىتابرضوهدربورفتممدودرگزاب

مو٠مزاومزىادر

ه~~٠
ناوداهنخارسنانوردرداردوخزوسهرکغارچدعبودادارقىئوکاقىقددعب

~~
ردىنورىبوىنوردردودابىاهىعجلمائخاروسنامدىمهفقمهکدوبماکنه

~
.تفکمىامنهارىاملو~دئمابىمراوىدناىم

-رم
نىانوردردهکنا،تساىنورىىوىنوردردىارادهبعجئىاکنابول

--
ارىباواذنوهدرکزابارىنوردردنىعمدعومردزوبرهدنکىمىکدنزلولم

ودنىىمنمهارىکوهدىدنارىىانشوروا~درادىمربدناهداهناجبواىاربهک
- رىز،دنکىمنتحمدشابىمفکتعمهکىماکنهات

هکتساىمسقدىقردواا

دنچواهکمىتصوربورهلامنىااباملاحىلو.هدروختوکستىاعرىارب

،،~هدرمهکنىااىتساهدنززونههکمىنادىمناموهدروخنبآواذغتساىقور
--

بجوابارلاضرعولوطوهدرکىهاکنراوىدنوردخاروسهبوا
ه--

.تغکودومنورىکهزادناارمىپسوهدرکىرىکهزادنا
- ارىفرطناردتمحزابىناوتىمىنکردبنتزاارتىادروترکامرظنهب٠٠

---
درادجاىتحاگمکهىبهارنااىاهکىنادبوىرکنبارلولسنوردوهدرکزاب

--
وموربنوردهبئمرکا.داتسارخا٠۶.مدىسرپمدوبهدرکتثحوهکئم،،~هناى

~ه
.تفگودرکرکفىمگمىامنهارىامل،،٩دوئىمهچتقونا،مىاىنورىمناوتن

٠~
ىنوردهچىردگنسهولقگىابىناوتبوتاتمنکىمدنلبىوحنباروتلوادد

رارقىوحنهبوهتفرنوردهبغارچابدعبهعفدوىىاىبنورىبهرابودوىنکئبار
~
ارىزىنىبارلولمئکاسوىنکهدهائمارلولمنوردغارچابىناوتبهکىرىگ

وهتفرىلواقاطاهبمىامنهارىامل،،.دئابتئادجاىتحاگمکهبتسانکمم

هاىچىپموسغارچهلىتفابارغارچودهلىتفوا،دروآدوخهارمهزومهرکغارچهس

ابدوبهتفرنورىبهکىبهارعقومنىمهرد.دومنهرکزارپارمصغارپ~د،~د
~~_

.مدىمرپمىامنهارىاملزا~دادئمهبارناوتئکربىکنمهولق

مىامنهارىاملو،،)دنزىمنفرحلولسنوردبمهار~آارچد~ااا
لماکروطبارتوکسىنىعمتدماتهدروخمقواهگنىاىارب٠د.دادهىماوب
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،،.دنکتىاعر

مدىزرلىمناتهوگدرسىاوعردهگىلاحردوهدنگارمىادرهارگااب ~~ ارىنوردهچىردوتقرلمتصدزاارگنمهولقنابهارزاىگى.مدنامرظتنم ~ نمهبدوبىرتتفئگهلىتفىارادهکارزومهرگغارچىرگىدبهاروتگئ -~ ىاملوهتفرکتسدبتسماننفرهجرىشلاحردهکىکدننامارنائموداد
لمحتولقتىرادقمزاسپ~داتسرفنوردهبهتهآوهدرکدنلبارممىامنهار ~ غارچهکىلاحردمدنارذکرنوردهچىردباقزاارمرمهرخلابهدنزوسىامرس ~~ هبو،دوبهداعلاقوفلولسلورددنکىوب~مدوبهتفرگدوخىولجردارزوسهرک
نوردهب،دندوبهدرگحمجاجنآرداراىندىاهبلفافمامتهگدىمرىمرظئ - هکىنامئچ،دناهدئمهرىخزمهبمئچودهگمدومنهدهائهمدرگهاگنهگ --- نائگامرىپبهارارىز،دثىمنهدىدناناردىگدنززاىرئاوهدزنگلپ ~-
ارملاحدوبگىدزندوبرادرمىوبکلولمنادنگىوب~دوبهدرحلولم ~~~ هدنکابىلوتهاارممىامنهارىاملمىاهاپندادناگتاباذل،دنگنوکرکد ~ دروخمهبملاحندمانورىقاىپو.دىئکنورىماهنائتسوپزاىرادقهندئم ~~~ ارراوىدمروبجمو،مىراذگباجنارداروادىابن۵۶تضگمىامنهارىامل
ابوهدروآىرازباهىقبومدىئوپارمىادرئم،،رمىئکبنورىبارواوهدرگخاروم
خاروسارلآزاىرادقمهرخلابودندومنراوىدندتگهبعورئملىدوگتپ _رم
زوصهرگخارچددعودابارىبهارهرخلابىلو،دوبهدنهدرازادنکىوب.دندومن
هگمدرگهدهائصئموهدمآنورىبهظحلدنچزاىپىلو،دنداتسرفنوردهب

هدرگئمهکدرکىرالنامههبعورئموهدمآردىرتلاخهگنرهبواتروص
مدوب

ه دىاب1ا.تفگ،درگتحارتساىمگهدروخمهبلاحبهارهکنىازاصپ
ارىزتساندئمىئلتملاحردوا،مىئگبنورىبارواوهتخادناوارودهبىبانط ~~ه زاسپودىدرکجراخقاطازاىکتهاهبنابهارزاىگى،،~هدئهدىسوپىئندب

زاىپوتفرفاگتعالحمنوردهبودئمدراوبانطهگتگىابىاهظحلدنچ
---

ود~دنشگبنورىباردسجدنناوتىمهگتغگنارکىدهبوهدمانورىبهقىقددنچ
--

فکتعمدرمرپىاهتسدوهناشدعبورملوا.دندىثکاربانطتهارگىدبهار
~

،دشهدىثکنورىبواندبمامتهگهظحلدنچزاىپودمانورىبخاروسزا

.دندومنجراخارواندشىشلتملاحرددجوهدرکدنلبارواىنابرهمىاهتسد

ودمدئمىمهدىدهوکىىلابرمردىهارهروگمىدوبهکىلحمرانکرد
_

.دندومتهارهروگنازائتفرلابهبعورئدندىئکنورىباردسجهگىبهار

اتدنربىمهوکوورهبىاهفکهباردجهگمتسنا.ىم
ىاهىگرگهپارنا~

~
ئفداردجدننناوتىمنىگنسلحمئىاىورردارىز،دنىامنهفرمراوخهئل

.دندشااىىاوهئفد٠٠هبلموتمبترتنىدبودننک

ارفاکتعالحمقاطارانکرارىددوبهدمآامهارمههکىراکتمدخبهار
---

وا،دىدرکىمدراواجنازاباتفارونهگنىائمضودومنخاروسئىىاپتمقرد
~~

جراخهدئتسردخاروسزاهگىباوتخىرقاطافکىورهببمالطسدنچ
--

.)ىگ.دربىمدوخابدوبتئمذکردهکارضکتعمرپبهارىکدنزرئا،دشىم
ه~

،لاسهد_ىگات،دئمىملولسناهبدوروبلاطىرکىدصخسئىدوزبدىائ
-

)رگىدلاسدنچات،لاستىب

روگبهاردرمرىپ،مىدوبهتسثنمهرودهبهمههکزورنآرددعبىمک
ودرگدهاوخرغساهتمدرودهبهگتهامناىمردىکمنکىمسحا1.تغگه

~
دا~طتلهگمدىمهفىماکنهارعوضومئىائم~دىددهاوخىراىبىاهزىچ

- ،،~ئىئنبمىوربور،رپ~دىدرگىمامم

خىنوچدسوىناوختماناتسدوا.متئنىئىوربوروهتفروادزنهارگاط
ه~

وىتپابوهدرگىملارمرسىئناتثگنا~دراذگماهدىئارترسىورهباردوخ
--~---

اد~ىگ~زوتاا.تغگوتخادرپئخمهبدعبودىدرکانئاناىاهىدنلب
-~

~~ىمئههبتمهارىزمدومننوردردىاهلاننمو،..دىنارذکىهاوخ



_رم~رم
هکنىازاىپىلو٠٠.مدونهدماگنتهبرمائىازاودثىمتخسماهدنىاىکدنز ---
طقفهگىىاهثىامزا؟ىتفرکرارقىىاهىئىامزادرومو،ىذرگلمحتاراهىتخس

__
ىزورپهبىوربىنىمزىاىدئىازاهکنىازالبق،دنىاىمردزورپنازاىمگ.دن

ه~~
قفومىاهدمااىندئىاهبناىاربهکىتلاسرماجناهبارىز.دىدرکىهاوخلىان ه
.تئکىهاوخ

ماهلامرراهنىبىئىپ.مدوبهدىنئمهلبقاراهفرحئىامامت
ئمهباراهفرحعونئىمههمهودندوبهدىدارمهمه.اهئىبزتوروناممانتهراتم ~
هبئمودادناکتىتسدتفکارىثىاهفرحهکنىازاىپرىپبهار.دندوبهدز
هکدشثمابنمراگئىاو،متفرموثرودوازامتسناوتىمهکىاهطقنئىرترود

ه ~تفرکىقاهدنخوا
~ روماهبحجارىزاردولوطىاه~لوغثمنارکىدومىامنهارىامل _~

تحبتبتهدنىاهبعجارنانانوچدوبنىنلقعداىزئمىارب~دندوبىدج.
ىاربشورئىرتهبرستحبو،دوبهدشىنىىثىىتبتهدنىالبقارىزدندومنىم ه- ىاهلاگمردارىنىدفلتخمىاهباتکهنوگچهگنىاودوبهمدقممولعظغح

~
ىبلقتىاهباتگهنوگچو،دنىامنىمناهنىاهراغناىمرداهناتهوگروبعلابعم ه
هبومدتمجراخرفقملحمزا~دتغىئىمجاهمتسدبهگدنراذکىمدباعمردار

~
هگمدىدىماراساهلرهثومتىرگناهتسدرودهب.متئننورىرد<ىاهرخصىور

ردزونهلاتوپوىروىکاحرتدنلبىاههلقطقفودورىمورفبستباقنرىزهب ه
هبهرىزجودهکدندماىمرظنهبودندرگىمىىامندوخزورىىانئورضرعم ه
ىهاىسرىزهبىنهرىزجودئىاجىردتب.دنرادرارقدنثىتفنبگنرهبىىاىردىور
دوخدوبهدمآنورىاههوگىلبلزاهگهامرونزاىاهغىتىپمودندىزخبت
نوردهب.دومنىتئخردهبعورثئىرزفقسن~او،دىناسرلاتوپفقمهبار

.دوبرردمباوخوهدىچپمرودهبارمىوتپمىادرندنگزاسپومتفرفقسملحم


