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یهدننکدیدھتلماوعواھبیسآابھلباقمردیتظفاحملماعکی
یانبریزهداوناخیاھعماجرھردعقاورد.دومنیملمعدارفا
هداوناخیاضعایھمھنیبردیگداوناخفیاظوودوشیمبوسحمنآ
تیبرتوتینماوشمارآیاربیرتسبهداوناخ.تساهدشمیسقت
اتولکشریخایاھھھدیطاما.دوشیمبوسحمهدنیآیاھلسن
یهدننکدیدھتلماوعوتساھتفایرییغتهداوناخراتخاسیدودح
روھظابودیدجرصعرد.تساهدشلبقزارتهدیچیپورتشیبنآ
.تساھتشاذگریثأتهداوناخدرکراکربدیدجیاھیژولونکت
رطخلماوعویعامتجایاھبیسآعاونازایفیطهداوناخنوماریپ
ریثأتهداوناخیاضعایھمھدرکراکربھکدراددوجونیرفآ
یاھلاسیطوھتشادینالوطتمدقھکییاھبیسآزایکی.دراذگیم
رارقھجوتدرومهداوناخربنآقیمعتاریثأتلیلدھبریخا
انیاربیرتسبدناوتیمھکتسایگداوناخیاھتنوشختساھتفرگ
.دشابنآیاضعایھمھھبندناسررازآوهداوناخندرکنما
-کدوکھبناوتیمھکدرادیددعتمعاونایگداوناخیاھتنوشخ
ھطبارنیارد.دومنهراشایرازآدنملاسویرازآرسمھ،یرازآ
یقیمعتاریثأتدناوتیمیعامتجابیسآکیناونعھبیرازآرسمھ
شلاچابارهداوناخداھنتیلکودراذگبناکدوکونانزرب
،قالطریظنیتاریثأتثعابتسانکممیرازآرسمھ.دزاسھجاوم
یگدرسفادننامیناورتالالتخادیدشتوزورب،یندبتامدصداجیا
طباورویعامتجادرکلمعلالتخا،ناکدوکونانزردبارطضاو
،حرجوبرضھنوگرھداریاینعمھبھلئسمنیا.دوشیگداوناخ
یاھزاینھبتبسنیھجوتیب،یمالکرازآ،ینماانوسرتداجیا
یاربنماانطیحمندومنمھارفورسمھیناورویفطاع،یمسج
)1997(نیرپوریم،ترایرظنزا.دوشیمقالطایسنجزواجتورسمھ
تالمحلماشیرابجاویمجاھتیاھراتفرزاییوگلایرازآرسمھ
ھکتسایداصتقادیدھتوراشفنینچمھویناور،یسنج،یکیزیف
تشادھبنامزاس.دنربیمراکھبناشیمیمصکیرشھیلعدارفا
فیرعتلیذحرشھباررسمھابکیدزنطباورردتنوشخیناھج
،یمسجبیسآثعابھککیدزنطباورردھکیراتفررھ:دیامنیم
رسمھردنیاربانب.دوشیمرسمھابطباورردیسنجاییناور
،یسنج،یمالک،یمسجیاھرازآھبفوطعماھرازآتسانکممیرازآ
تیامحنوناق،یساسانوناقرددنچرھ.دشابیداصتقاویفطاع
تساهدشدیکأتهداوناخمیکحتربنیناوقریاسوهداوناخزا
یافیتساتھجدنناوتیمرسمھفرطزاندیدرازآتروصردنانزو
تفایرداردوخقوقحوهدومنھعجارمهاگدادھبدوخقوقح
تساهدشنعضویرازآرسمھناونعتحتینوناقنونکاتامادنیامن
رازآنانزیاربیدجیاھءالخھطبارنیارددسریمرظنھبو
یمنییبتولیلحت،یسرربدنمزاینھکدشابھتشاددوجوهدید
.تخادرپمیھاوخنآھبشخبنیاردھکدشاب



50ات20لاثمناونعھب.تسایناھجیهدیدپکییرازآرسمھ
طسوتیگدنزلوطردلقادحاھروشکزایرایسبردنانزدصرد
3رھزااکیرمآرد.دناھتفرگرارقیراتفردبدرومشیوخرسمھ
موسکیوتساهدوبهداوناخردتنوشخدھاشرفنکیییاکیرمآ
رد.دناهدشیدجیاھبیسآراچدیگناخیاھتنوشخناینابرقزا
دصرد60ات39نیبنانزنیبردتنوشخنازیمناتسلگناروشک
ضرعمردنزکینزھسرھزایلیشروشکرد.تساهدشدروآرب
رتشیبرباربمینوودنانزنپاژروشکردوتسایگناختنوشخ
قبطربنینچمھ.دنیامنیمھبرجتاریگناختنوشخنادرمزا
ناشنارسمھطسوتایندنانزدصرد38ات7للمنامزاسشرازگ
لاحردیاھروشکردمقرنیاودنریگیمرارقیراتفردبدروم
یھعلاطمردودصرد28ھعلاطمکیرد.دسریمدصرد60ھبھعسوت
.تساهدوبدصرد55رگید
عاوناینابرقناھجرسارسردرفننویلیم1.3زاشیبھلاسرھ
دصرد5/2ھکدنوشیم)یھورگاییدرفتروصھب(یگناخیاھتنوشخ
یارب.دناهدادصاصتخادوخھباریناھجیاھریموگرمزا
تلعنیمراھچتنوشخدنرادرارقلاس44-15نینسردھکیدارفا
رھمدرمزارفنرازھاھھدنینچمھ.تساناھجردریموگرم
رظنزا.دنتسھهدنشکریغیاھتنوشخینابرقناھجرسارسردھلاس
یهراق،اقیرفآ،ھنایمرواخ،ایسآقرشبونجیاھروشکزینیناوارف
دمآردابیاھروشکومارآسونایقابرغقطانم،اپورا،اکیرمآ
.دناهدادصاصتخادوخھبالاب

یاھزرمودراددوجوناھجیاھروشکیمامتردنانزھیلعتنوشخ
هدیرونردارتیموقودمآرد،لیصحت،یعامتجاھقبط،گنھرف
یدایزیناوارف،یاھعماجرھردتسانکممبیسآنیادنچرھ.تسا
ایوهدشنتبثیرازآرسمھدراومزایرایسبامادشابھتشاد
.دنیامننتیاکشھبمادقاهدیدرازآدارفاتسانکمم

ھکدرادشقنیرازآرسمھزوربردیددعتملماوعیلکتروصھب
دننام(یدرفلماوعھبارنآناوتیمیلکیدنبمیسقتکیرد
یاھیناوتانایوفعض،یعامتجایاھشزومآواھتراھمنادقف
یگدیدرازآیھقباسنتشاد،لالتخاعوندنچایکینتشاد،یمسج
دایتعادننام(یگداوناخلماوع،)یناوجوناییکدوکنارودرد
،رسمھردیناورتالالتخانتشاد،رسمھباختناردهابتشا،رسمھ
لماوعو)یراکیبورقف،نانزدرومردتسردانویتنسیاھرواب
یتیامحیاھداھنفعض،یداصتقایاھراشفومروت(دننامیعامتجا
زا)...ونانزھیلعضیعبتویعامتجایاھبسچرب،نوناقو
.دوشیمبوسحملماوعنیرتمھم

یرازآرسمھللعیسرربناونعابھکیشھوژپردلاثمناونعھب
دمآرد،نادنزرفدادعتنیبھکدادناشناھھتفایدشماجنا



باختناردنزتیاضرنازیم،لکلاوردخمداومھبدایتعا،درم
ینیبدبتنوشخھبرجتوهدھاشم،درمنادنواشیوختلاخد،رسمھ
ھیلعتنوشخاب،درمیبھذمتاداقتعانازیم،نزھبتبسندرم
شھوژپکیزاھکیجیاتننینچمھ.دراددوجویرادینعمھطبارنز
ھکدادناشندشماجناروشکحطسردیگناختنوشخدرومردیلم
یاھتنوشخینابرقھکدنتشادراھظانایوگخساپیھمھدصرد7/52
رتشیبتنوشخعاوناریاسھبتبسنھکدناهدوبیمالکویناور
نآریگردھکینانزیاربتنوشخعوننیاعوقونیگنایم.تسا
دشابیمیکیزیفتنوشخیدعبیھبتر.تساراب10زاشیبدناهدوب
یریگولجنانزیرکفویعامتجادشرزاھکییاھتنوشخنینچمھو
.تساھتشادرارقیدعبیھبترمزینیسنجتنوشخ.دیامنیم

ریغتمیشکدوخاتدیدشیگدرسفا،ساوسو،شیوشتزا،بیسآعون
نارھوشتنوشخزایشانینامسجضراوعراچدنانزنینچمھ.تسا
،یگتسکش،نینجیدمعطقس،نرگیمونمزمیاھدردرسنوچمھ
.دنتسھندبیاضعاندنازوسویگتفوک

نزناعجارمدرومردیگناختنوشخیھنیمزردھکیشھوژپرد
جیاتندشماجناهداوناخهرواشمزکارمردتنوشخناینابرقو
ونیرتدبدندوبروابنیاربنانزدصرد85ھکدادناشن
یکیزیفتنوشخاھنت،درمزاندروخکتکھبنجنیرتکانتشحو
ھکتسایگدروخرسساسحاوسرتتلاح،یناورتنوشخھکلب،تسین
.دناهدرکھبرجتندروخکتکنیحردنانآ

یگناختنوشخفیرعت
،یمالکریغویمالکرازآ،حرجوبرضھنوگرھھبیگناختنوشخ

زارفندنچایکییاھزاینھبیگدیسرردتلفغویسنجرازآ
ردیگناخیاھتنوشخنیاربانب.دوشیمقالطاهداوناخیاضعا
عاونایگناخیاھتنوشخ.دتفایمقافتاهداوناخیاضعانیب
یرازآدنملاسویرازآکدوک،یرازآرسمھلماشھکدرادیددعتم
ھبرداقتسانکممیناورویمسجیاھیگژیولیلدھبنانز.تسا
یگداوناخویعامتجایاھتنوشخلباقمرددوخزاتظفاحم
ھبھجوتاب.دوشیمرجنماھنآتالکشمشیازفاھباذل.دنشابن
اھنآھیلعتنوشخ،دنرادیروحمشقننانزهداوناخردھکنیا
ردتنوشخزورب.دوشیمهداوناخیاضعایھمھندیدبیسآثعاب
وھتشادنانزوناکدوکربیددعتمیاھدمایپتسانکممھناخ
.دزادنایبهرطاخمھبارهداوناختیلک

نانزھیلعتنوشخزایریگشیپیاھلدم
تنوشخابھلباقمیاربناھجحطسردیدایزتامادقانونکات

ھیلعتنوشخزایریگشیپیاھلدم.تساهدشماجنانانزھیلع
نیودتھبوتسارثؤملکشمیاھدمایپواھیگدیچیپکردردنانز



.دشدھاوخرجنمنانزتالکشمشھاکتھجیدربراکیاھیزیرھمانرب
ھبیعامتجایاھبیسآھلمجزایعامتجامولعیهزوحرداھلدم
ومینککردیتسردھباراھهدیدپنیبطباورھکدنکیمکمکام
یدربراکیاھراکھارنیودتویعامتجایاھبیسآقیقدلیلحترد
بوچراھچشخبرثاتامادقاھباھلدم.مییامنهدافتسانآزا
لیھستیرتبسانملکشھبارفادھاھبلوصحیهوحنودھدیم
یدایزتامادقانونکاتزینیگناخیاھتنوشخیھنیمزرد.دزاسیم
یھیرظنیانبمربتامادقانیاھکیماگنھ.تساهدشماجنا
زایریگشیپ.دشدھاوخرجنمبیسآشھاکھبدشابراوتسایقیقد
نتفرگرظنردومجسنمیزیرھمانربدنمزایننانزھیلعتنوشخ
دنچیعامتجابیسآکیتنوشخًالوصا.تساهدیدپنیافلتخمداعبا
وتسارثؤمنآدیدشتوزوربردیددعتملماوعھکتسایھجو
نیودترداذل.دشابھتشادزینیددعتمیاھدمایپدناوتیم
.میتسھنآقیقدنییبتدنمزایننآیارجایدنبصخاشوھمانرب
یھیاپربھکدنوشیمقالطایتامادقاھبزینشخبرثاتامادقا
نآیشخبرثاوهدوبراوتسادھاوشربینتبمومجسنمتایرظن
ھیلعتنوشخنییبتردتسایرورضاذل.دشابهدیسرتابثاھب
زاراکھاریھئاراردوھتخادرپنآفلتخمداعباھبنانز
.دنشابھتشادلوصحتیلباقوعماجھکدوشهدافتسایتایرظن
راوتسایساسارصنع5یھیاپربیریگشیپیاھیراذگتسایسًالوصا
.تسا

ھعماجرسارسردتنوشخزایریگشیپتامادقالیلحت.1
یشخبدنچویلیلحتتالخادمیحارط.2
دھاوشساساربیرظنیاھلدمزاهدافتسا.3
یشخبدنچرادیاپتالخادمماجنا.4
اریدرفویعمجیاھشزومآھکدنمفدھوعماجیزیرھمانرب.5
ونانزھبدزاسیمرداقاریعامتجانالاعفوهدادءاقترا
یزیرھمانرب.دننککمکتنوشخزایراعیگدنزردنارتخد
درادھعماجرددارفایھمھشرگنھبیگتسبهدنیآیاربیریگشیپ
تنوشخزایراعیگدنزیاربیتیسنجیرباربھبداقتعاھبو
.دیشخبدھاوخققحتیعقاوتروصھبنارتخدونانزیارب

تسانانزھیلعتنوشخشھاکردرثؤمیژتارتساکییریگشیپ
ویتظافح،یتیامحبسانمورثؤمتامدخکرادتھبزاینھک
ردتدمینالوطردھناریگشیپتامادقا.درادیقوقحیاھیریگیپ
ندیسرزانانیمطا،فدھھکتسارثؤمنانزھیلعتنوشخشھاک
ربینتبمتنوشخ.دشابیمدارفاراتفروشرگنردرییغتھب
رییغتدارفانھذرددناوتبھکتفایدھاوخشھاکیماگنھتیسنج
قوقحوتنوشخیاھدمایپھبتبسناراھنآشرگنوهدومنداجیا
روضحیھنیمزیطیارشنینچرد.دزاسانشآنادرمونانزلباقتم
.دشدھاوخمھارفھعماجردنانزرثؤم



ھبتسایرورضنانزھیلعتنوشخزایریگشیپیرظنیاھلدمرد
لماوعکردونادرمونانزنیبتردقطباورردیرباربانیانبم
ھب-نتسیرگنیدعبکتزاودوشھجوتنانزنوماریپنیرفآرطخ
،درفربزکرمتمویدعبدنچیرظنیاھلدمًالوصا.دوشبانتجانآ
ناشنھکدنراددوجویدایزیاھلدم.دنشابیمھعماجوهداوناخ
ھنوگچنآتاریثأتونیرفآرطخددعتملماوعنیبطابترادھدیم
نایبھبھماداردھکدوشیمرجنمیعامتجایاھبیسآشرتسگھب
.میزادرپیماھنآ

ھبتنوشخھکتسورنآزاتنوشخزایریگشیپیاھھمانربتیمھا
تامادقاودوشیمھتفرگرظنردیعامتجالالتخاکیناونع
:دیامنباختناارشورودتسیابیمھناریگشیپ

یعامتجاطیحمنتفرگرظنرد-1
یگتسبیریگشیپیاھھنیمزبیترتنیاھب.یدرفلماوع-2
دارفاتیوقتایھعماجردنیرفآرطخلماوعفذحایوحالصاھب
.دنکیماھرلماوعنیایدرکراکتاریثاتزااراھنآھکیدراد
ھبیدودحاتزینھناریگشیپهاگدیدعونباختناھتبلا
طابترارد.درادیگتسبزینتنوشخللعدرومرددارفاهاگدید
:دادخساپلیذتالاوسھبناوتیمیعامتجاطیحمردتنوشخاب
اریگناختنوشخیهوقلابناینابرقھکتسایرورضایآ
قیوشتودلومھکیعامتجایاھراتخاسایتخاسدنمناوت
؟دادرییغتارهدوبتنوشخیهدننک
مودیژتارتساباختناھبدنمقالعنارگشھوژپواھتسینمف
تسایسولئاسمزایشاناریگناخیاھتنوشخاھنآاریز.دنتسھ
.دنتسھیدرفهاگدیدفلاخماذل.دننادیمیعامتجایاھ

یگناختنوشخزایریگشیپحوطس
زایریگشیپروظنمھبنالپاکطسوت1964لاسزایریگشیپحوطس
ریظنیدارفادوجونیااب.دشداھنشیپیناورتالالتخازورب
زایریگشیپروظنمھبدرکیورنیازا1رگلیھونیکشات،یزندوگ
میسقتشخبھسھبحوطسنیا.دناهدرکهدافتسایگناخیاھتنوشخ
:دنوشیم
زالبقھکتسایتامادقاذاختاروظنمھب:ھیلوایریگشیپ-1
ھعماجمومعحطسنیاردفدھهورگ.دریذپتروصتنوشخعوقو
:تسالیذتامادقادنمزاینفدھنیاھبلوصحیارب.دنشابیم
تکراشمقیرطزاتیسنجربینتبموتردقیاھیرباربانفذح-
نانزحطسءاقترا،لاغتشاوراکرازابردنانزرتشیبنداد
.راکردیتیسنجضیعبتفذحویعامتجایاھیراذگتسایسرد

1 Godenzi, Taskinen and Heiliger



رھتیعونممنیناوقبیوصتابیناورویمسجتنوشخلمحتمدع-
یاربنیناوقردیتازاجمذاختاودارفانیبتنوشخزایلکش
.ییوشانززواجت
یاربلماکلاغتشاھبندیسرفدھابیداصتقاتالکشمحالصا-
.نادرمونانز
زاتبقارم،نکسمیهزوحردھلمجزایعامتجایاھھکبشتیوقت-
یھنیمزردنادرمرتشیبیعامتجادھعتوکدوک،دنملاسدارفا
یعامتجاویصخشلئاسم
تنوشخدرومردوگتفگوثحبتاسلجقیرطزاتاعالطاوشزومآ-
روظنمھباھنآابراکوناناوجھبطوبرمزکارموسرادمرد
.یتیسنجضیعبتدضهاگدیدذخا
ییاسانشینعمھبھیوناثیریگشیپ:ھیثلاثوھیوناثیریگشیپ.2
ھمانربفدھ.تسانامزنیرتهاتوکردنآفدحھبمیمصتوتنوشخ
،یروفتالخادمھکلبتسینتنوشخندربنیبزاحطسنیایاھ
یاھتنوشخزایشانتارطخشھاکونانزتینمانیمات،تظافح
رادروخربتیمھازاحطسنیاردھلخادمبیترتنیاھب.تساررکم
ھیثلاثیریگشیپ.دنتسھرتشیبتیامحدنمزاینناینابرقوتسا
تنوشخیهزاتعویشزاھکدوشیمماجنایتامادقاروظنمھب
نیارد.دناسریملقادحھبارنآتاریثاتایوهدومنیریگولج
:ددرگیمداھنشیپلیذتامادقاحطس
راتخاسردیتارییغتیارجاابیمومعیھیلوایریگشیپ-
وتیسنجربینتبمبتارمھلسلسفذحلاثمناونعھبیعامتجا
.یتیسنجیرباربداجیا
ریوصتطرشودیقنودبرییغتاب:باکترازاھیلوایریگشیپ-
ریظنیمیھافمهژیوھبتیسنجربینتبمبتارمھلسلسرددوخ
یاھنارباربانقوقحوتردقلامعا،نانزھبتبسننادرمیرترب
.دنرادناکدوکونانزربطلستھبتبسننادرمھک
شزومآوسفنھبدامتعاتیوقتاب:ینابرقزاھیلوایریگشیپ-
.یعامتجاتیعضودوبھب،ناینابرقردیزروتارجتراھم
یھمھھکعوضومنیانیمضتاب:ینابرقزاھیوناثیریگشیپ-
ارھلخادمھبطوبرمتامادقارمتسمتروصھبیعامتجایاھداھن
نارگرازآلباقمردناینابرقزاودناسردنھاوخماجناھب
یھلخادمروظنمھبناسانشراکتیحالصنینچمھ.دنیامنیمتظفاحم
.ددرگنیمضتتنوشخابلباقمردناینابرقزاتیامحابرثوم
رتشیبینوناقتراظنداجیااب:باکترازاھیوناثیریگشیپ-
ھبنامرجمنامردیھنیمزندرکمھارفوتنوشخنابکترمرب
2.ددجمتنوشخلامعازایریگولجروظنم

2European Survey,2000



ھیلعتنوشخزایریگشیپرد3یتخانشموبایکیژولوکالدم-
نانز
،نانزھیلعتنوشخزایریگشیپیاھھمانربیارجاردییاھنفدھ
یلماوعکردھبزاینیریگشیپ.تسانآعوقوزالبقتنوشخفقوت
کیژولوکالدمروظنمنیاھب.دنراذگیمریثاتتنوشخربھکدراد
.دزادرپیمھناریگشیپرثومیاھیژتارتساوتنوشخرتھبکردھب
،یدرفنیبطباور،دارفانیبلماوعیاھیگدیچیپلدمنیا
هزاجاامھبلدمنیا.دریگیمرظنرداریاھعماجویعامتجا
زاتظفاحمایوتنوشخنیرفآرطخلماوعزایاھعومجماتدھدیم
ربزینارلماوعنیاریثاتیهوحنوھتفرگرظنردهدشاھنآ
زایریگشیپیاھشورنینچمھلدمنیا.دیامنیسرربرگیدحوطس
.دھدیمداھنشیپارھناگدنچحوطسردتنوشخ

طابتراردارنیرفآرطخلماوعیتخانشموبایکیژولوکالدم
تامادقا.دھدیمرارقرظندمحطسدنچردورگیدمھابلباقتم
ھکتساهدیچیپلکشمکینارتخدونانزصوصخردیریگشیپ
هدرتسگفیطاھیژتارتسا.تسایدعبدنچوعماجهاگدیددنمزاین
دوشماجناحوطسنیارددیاباھھمانربودنرادیفلتخمحوطسو
اببسانتمورگیدمھابگنھامھیریگشیپبوچراھچتسایرورضو
نتشادتھجھعماجوهداوناخیاربدرکیورنیا.دشابحوطسیھمھ
ساسارب.دشابزیگناربشلاچتسانکممتنوشخزایراعیھعماج
لماوعوتسایدعبدنچیهدیدپکینانزھیلعتنوشخلدمنیا
نانزنوماریپیتظفاحملماوع.تسارثؤمنآزوربردیددعتم
ھبنمگھ.دوشیماھنآنیبردتنوشخلامتحاشھاکثعابزین
نیرفآرطخددعتملماوعربزکرمتمھتسویپلدمکییھئارا
رثؤمنانزردیسنجتنوشخویمسجرازآزوربردھکدزادرپیم
یاھیژتارتسایھعسوتیاربیدیفمبوچراھچیلماعتلدمنیا.تسا
یاھمسیناکمواھهویش،بسانمیاھرازبازاهدافتسا،یریگشیپ
،یلحمیهزوح4ربلدمنیا.دیامنیممھارفیسنجیرباربان
لماوعساسانیارب.تساراوتسادرفوهداوناخ،یاھعماج
:تسالیذحرشھبنانزنوماریپیتظفاحمونیرفآرطخ

یددعتمنیرفآرطخلماوع:دارفاحطسردنیرفآرطخلماوع)فلا
شزومآدوبمکھلمجزادشابھتشاددوجودرفنوماریپتسانکمم
یاھیگژیوویگدنزراوشدیھچخیراتایویرورپدنزرفیاھتراھم
یگناختنوشخضرعمرداراھنآتسانکممھکیدرفھبرصحنم
،ییوشانزیاھتراھمدوبمکریظنیلماوعنینچمھ.دھدرارق
،اھنآابطابتراونارتخدیاھزایندرومردکدناتاعالطا
وداومفرصمءوس،یکدوکنارودردیرازآکدوکیھچخیراتنتشاد



،یگدیدرازآیھچخیرات،نس،نیدلاوورسمھردیناورتالالتخا
نانزیهرابردیاھشیلکیاھروابوشرگن،نارگیدرازآیهدھاشم
.دوشیمبوسحملماوعنیاھلمجزا...و

،نیدلاوسرتسالماش:هداوناخحطسردنیرفآرطخلماوع)ب
طابترا،یگناخیاھتنوشخ،هداوناخورسمھبناجزاندشدرط
هاگیاپ،یگداوناختافالتخاوداضت،دنزرفودلاونیبفیعض
،نشخدارفاابطابتراوھعماجردفیعضیعامتجاویداصتقا
.دھدیمشیازفاارمرجباکتراایندشینابرقلامتحا

یناوارفلماش:یلحمتاعامتجاحطسردنیرفآرطخلماوع)ج
ناینابرقھبیفاکانتامدخ،ترجاھم،یراکیب،ھلحمردمرج
نیاردرگیدیاھشلاچزالاغتشاوشزومآردضیعبت.تسا...و
.دشابیمحطس

دوبمک،رقف،یراکیب:یعامتجاحطسردنیرفآرطخلماوع)د
یاھیرباربان،یعامتجاتارییغت،بسانمیاھتیامحونکسم
ونیناوقردفعض،یتیسنجیرباربان،یعامتجاویداصتقا
یاھراجنھ،تامادقا،یداھنیاھیراذگتسایسویعامتجایاھراجنھ
اراھنآھیلعتنوشخھکنانزدرومردییاھروابویعامتجا
.دریگیمهدیدان

شھاکثعابفلتخمحوطسردھناریگشیپویتظفاحملماوع
4لماوع.دوشیمنانزھیلعتنوشخویرازآرسمھزوربلامتحا
:تساهدشهدادحیضوتلیذردیتظفاحمیھناگ

تیامحیھکبشنتشاد:یدرفحطسردیتظفاحملماوع)فلا
تبقارموتیامح،ھناتسودویفطاعطباور،هداوناخوناتسود
،اھتراھم،شرگنیاقتراربھناریگشیپیاھیژتارتسا.نانززا
یعامتجاطباورردتکراشم،ھنامیمصتبثمیاھراتفرواھرواب
زادنمفدھتیامحودامتعاویربارب،لباقتممارتحاساسارب
شرگنیاقترا.دراددیکأتدناهدومنھبرجتارتنوشخھکینانز
زایریگشیپھبتیاھنردھکتساییاھراتفرواھرواب،اھ
یگدنزیاھتراھمیریگدایوشزومآدننام.دوشیمرجنمتنوشخ
.دوشیمبوسحملماوعرگیدزا

-تیامحھبیسرتسددننام:هداوناخحطسردیتظفاحملماوع)ب
،تبثمشقنیافیالدم،یرورپدنزرفیاھتراھم،یگداوناخیاھ
،یرورپدنزرفیاھتراھم،هداوناخربزکرمتمیریگشیپیاھھمانرب
تراھمتیوقت،داضتشھاکروظنمھباتمھیاھھمانربوتراظن
بوسحمرثومیاھھمانربرگیدزاملاسطباوریاقتراوھلئسملح
.دوشیم

حطسرد:اھداھناییلحمتاعامتجاحطسردیتظفاحملماوع)ج
ابطابترارداھشزراوراجنھردرییغتداجیاھباھداھن
.دزادرپیمنانزابھناراگزاسانیاھراتفر



،نالکاییاھعماجحطسرد:یعامتجاحطسردیتظفاحملماوع)د
رییغت.دوشداجیایعامتجایاھراتخاسطسوتھناریگشیپتالخادم
ءاقتراارنانزھیلعتنوشخردمئادتارییغتھکمدرمشرگنرد
تیوقت.دشابیمنالکحطسردمھمتامادقازایکیودشخبیم
تنوشخزایریگشیپیاھیژتارتسانیرتمھمزایکیزیننیناوق
یراذگریثأتتروصھبھکهدیدرگبوسحمنالکحطسردنانزھیلع
نیبزاونادرمونانزنیبطباوررییغتثعابودوشیمارجا
یلحمطیحمنتشاد.دوشیمنانزیزاسدنمناوتوضیعبتندرب
،بسانمنکسمولغش،بسانمشزومآوتبقارمھبیسرتسد،رگتیامح
یاقتراھعماجحطسردنانزھیلعتنوشخزایریگشیپشزومآ
یارباھیراذگتسایسوتامادقا،یداھنویعامتجایاھراجنھ
ارتنوشخمدعویربارب،مارتحاھکیعامتجاتیعضودوبھب
قیمعیاھرواب،نیناوق،یتموکحیاھیراذگتسایس.دشخبیمءاقترا
.تسادراومرگیدزاھعماجحطسرددوجومیاھراجنھویگنھرف
طیحمربددرگیمیحارطحطسنیاردھکیریگشیپیاھیژتارتسا
،یعامتجایاوزناشھاکھبوھتشاذگریثاتیکیزیفویعامتجا
واھدنیارفنینچمھوتالحمردنکسمویداصتقایاھتصرفدوبھب
.دزادرپیمراکیاھناکموسرادمرددوجومیاھتسایس

،یعامتجایاھراتخاسلصاححطسنیاردنانزھیلعتنوشخ
یعامتجاحطسرد.تسایتیسنجیرباربانویسایس،یداصتقا
،یعامتجایاھراجنھیاقتراربینتبمیعامتجاتامادقانیرتمھم
یداصتقاویتیسنجیرباربزاھکتساینیناوقواھیراذگتسایس
.دنکیمتیامحنانزھبمارتحاوتنوشخمدعساسارب

داضتیدایزدودحاتوهدوبھعماجربینتبم،کیژولوکالدم
ویلحمعامتجا،هداوناخ،درف.دریذپیمارھعماجودرفنیب
طیحموصخش.دنرادرارقرگیدمھابلباقتمطابتراردھعماج
نیافادھازایکی.دنوشھتفرگرظنردلککیناونعھبدیاب
نانزھبکمکروظنمھبیمسرریغویمسریاھھکبشتخانشهاگدید
شالتدرکیورنیاساسارب.تساتنوشخضرعمردایهدیدتنوشخ
وهدشمھارفنانزیاربرگتیامحواریذپطیحماتتسانآرب
کمکاھنآیگداوناخویدرفتالکشملحھبیلدمھندادناشناب
ییاسانشنانزنوماریپیازسرتساعبانمتسامزالنینچمھ.دومن
لماوعتیوقتھباھنآیاھتیدودحموییاناوتتخانشنمضوهدش
ھبتسایرورضنیاربهوالع.دومنکمکنانزنوماریپیتظفاحم
هانپرس.دومنتیامحاراھنآوهدرککمکهدیدتنوشخنانز
ویعامتجایاھتراھمشزومآھبودوشمھارفاھنآیاربینما
یریگشیپحطس3ساساربیتخانشموبلدم.دوشھتخادرپیگدنز
نانزھیلعتنوشخًالوصا.تساراوتساھیثلاثوھیوناث،ھیلوا
ینتبمدیابھناریگشیپتامادقااذلوتسایدعبدنچیهدیدپکی
.دشابهدشدایحوطسرب

کیژولوکالدمیھناگراھچحوطس.1لکش



نانزھیلعتنوشخزایریگشیپردرییغتلدم-
یاربییاھبوچراھچداجیاوفیرعتیاربیاهویشرییغتلدم

هدادناشنوگلاایھشقنکییھلیسوھبھکتساتدمدنلبفادھا
ییاھھمانربیهرابردیتاعالطالماشًالومعمرییغتیھیضرف.دوشیم
عناومییاسانشلماشھکنآناحارطوعفنیذدارفاطسوتھکتسا
،تدمهاتوکجیاتن،یصصختتالخادمباختنا،مادقاوتفرشیپ
تھجرییغتیھیرظننیودترد.4ددرگیمارجاتدمدنلبوتدمنایم
یحارطوھشقنداجیامدقنیلوانانزھیلعتنوشخزایریگشیپ
،شقنردفیرعت،یدنبتیولواھبھکتسایدعبدنچیژتارتساکی
زا.دوشیمرجنمدرکلمعربتراظنبوچراھچنیودتواھتیلوئسم
رادیاپویشخبدنچ،عماجیژتارتسانیودتھبرییغتیھیرظن
.ددرگیمهدافتساعماجلدمکیرد

نوماریپنیرفآرطخویتظفاحملماوعتخانشربینتبملدمنیا
رب.تسایعامتجاویگداوناخ،یدرفحوطسردنارتخدونانز
یرورضنانزھیلعضیعبتردرثؤملماوعییاسانشتھجساسانیا
ناونعھب.دوشھتخادرپاھنآنوماریپفلتخملماوعھباتتسا
نیرفآرطخلماوعنیرتمھمزایگداوناخویدرفحوطسردلاثم
طابتراویرورپدنزرفردفعض،نیدلاوتسردانشرگنھبناوتیم
ابطابتراصوصخردنیدلاوکدنایھاگآ،هداوناخیاضعانیب
رسمھطسوتروآدایتعاداومفرصم،یگناخیاھتنوشخ،نادنزرف
ویمسرریغویمسریاھھکبشقیرطزاتیامحدوبمک،نیدلاوای
یاھتنوشخابھجاومیاربیاھلباقمویطابترایاھتراھمدوبمک
ءوسریظنیعامتجالماوعنیاربهوالع.دومنهراشایگناخ

یاهعماج

یعامتجا

یدرفنیب

یدرف



یاھراجنھویعامتجایاھتنوشخ،نانززایشکهرھبوهدافتسا
ونانزھیلعتنوشخیعامتجالماوعنیرتمھمزایعامتجانشخ
،لدمنیاقبطرب.دوشیمبوسحماھنآنوماریپنیرفآرطخلماوع
ییاسانشنارتخدونانزنوماریپیتظفاحملماوعاتتسایرورض
لمعھبیریگشیپاھنآھیلعتنوشخزوربزاقیرطنیاھباتهدش
نیرتمھمزایگداوناخویدرفحوطسردلاثمناونعھب.دیآ
تبسنردپورسمھفرطزاتبثمشرگننتشادھبناوتیماھھمانرب
،نیدلاوطسوتمارتحاابمأوتوتبثمتیبرت،نانزونارتخدھب
تمالس،یگداوناخطباورییایوپ،دلاووکدوکنیبتبثمدنویپ
یسرتسدویگداوناختکراشم،رسمھونیدلاوردیناورویمسج
زینیعامتجاحطسرد.دومنهراشایگداوناخیاھتیامحیھکبشھب
،تنوشخنودبیعامتجایاھراجنھ،ملاسیھلحمریظنیلماوع
یاھتیلوئسم،هدیدتنوشخنارتخدونانززایعامتجایاھتیامح
ولوئسمیشزومآیاھمتسیسونانزتمالسابطابتراردیعامتجا
نارتخدونانزنوماریپیتظفاحملماوعنیرتمھمزادمآراک
.تساتنوشخلباقمردتظفاحمیارب

ھبنانزھیلعتنوشخزایریگشیپردناوتیمرییغتلدمزا
ھناگدنچیاھیژتارتسانیودتاتسارنیارد.درکهدافتسایبوخ
فادھانیودت،نانزھیلعتنوشخابھلباقمویریگشیپیارب
مادقابوچراھچییاسانشوشقنفیرعت،تدمهاتوکوتدمدنلب
.دوشیمبوسحمحطسنیاردتامادقانیرتمھمزافلتخمحوطسرد

یعامتجاجیسبیژتارتسا-
وھلخادم،یریگشیپردیاهدننکنییعتشقنیلحمتاعامتجا

-یگژیوھبھجوتابساسانیارب.دنرادنانزھیلعضیعبتشھاک
.دومنهدافتسایعامتجاجیسبلدمزاناوتیمیاھعماجرھیاھ
،یلحمعامتجاتیعضوزازاینیبایزراربیژتارتسانیاساسا
تامادقایبایشزراوھمانربیارجا،یریگشیپیاھھمانربیحارط
ردعامتجایاضعاتکراشمربیژتارتسانیارد.تساراوتسا
5.دوشیمھتخادرپتامادقایارجاویریگمیمصتدنیارف

،ارجا،یریگمیمصتلحارمردعامتجایاضعالدمنیاساسارب
نانزھیلعتنوشخزایریگشیپیاھھمانربیحارطویبایزرا
ردیساساشقنیلحمتاعامتجاناربھر.دنوشیمهدادتکراشم
اردوجومطیارشدنناوتیمیدیلکدارفا.دنرادءاضعاتیادھ
دوشارجایتسردھبیژتارتسانیاھکیماگنھ.دنیامنلیھست
دضنیناوقدرومردھعماجکییاھراجنھردرییغتھبدناوتیم
زایرایسبھکنیاھبھجوتاب.دوشرجنمنانزھیلعضیعبت
نانزھیلعتنوشخزایریگشیپیاھھمانربریگردھعماجیاضعا
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نانزتالکشمشھاکربیرادیاپتارثادسریمرظنھباذلدنوشیم
ھبزینییاھتمواقمتسانکممدنچرھ.دشابھتشادنارتخدو
تخانشاما.دشابھتشاددوجوھعماجردیتنسیاھراجنھلیلد
واھتصرف،عبانمییاسانش،نیرفآرطخویتظفاحملماوعزامزال
نتفرگرظنردابضیعبتدضیاھراجنھنیودتویدیلکدارفا
داجیاردلیھستوتمواقمشھاکھبتاعامتجایگنھرفطیارش
.دشدھاوخرجنممدرمشرگنواھراجنھ،نیناوقردرییغت

6درومتیریدمیھمانرب-

یبایزرا،نایوجددمھبتامدخیھیاراھبدرومتیریدمدرکیور
تراظنورگیدمھابتامدخندادطابترا،تامدخیزیرھمانربو
ساسانیارب.7دوشیمقالطانایوجددمھبتامدخیھئارارب
نانزھبھچراپکیوعماجتامدخیھئاراھبدرومتیریدمهاگدید
یرورضیاھزاینییاسانشربینتبمھکدزادرپیمنارتخدو
تامدخیھئارارددرکیورنیا.تساراوتسانآتیادھوناعجارم
نآزافدھاریز،درادیساساتیمھاتنوشخینابرقنانزھب
یاھنامردندومنمھارفوینابرقنانزیاھزاینحیحصصیخشت
درکیور.تسایتیامحعبانمھبعقومھبعاجراویناور،یمسج
تشگزابیھنیمزنتخاسمھارفویریذپبیسآشھاکرددرومتیریدم
یریگهرھبابودرادیساساشقنھعماجھبتنوشخینابرقنانز
رد.دزادرپیمنانزنیایزاسدنمناوتھبفلتخمیاھشورزا
یاھییاناوتییاسانشویبایتیامحربشالتدرومتیریدمیھمانرب
وعماجتروصھبنانزتیعضواذل.تسھزینتنوشخینابرقنانز
رد.دوشیمھتفرگرظنردھچراپکیمتسیسکیزایئزجناونعھب
.دشدھاوخیریگهرھبنوگانوگناصصختمتامدخزادرومتیریدم

ویریگشیپردھناگدنچتالخادمواھیژتارتسازاهدافتسا-
نانزھیلعتنوشخھلخادم

تنوشخابھلباقمیاھشورنیرتمھمزایبیکرتیاھیژتارتسا
تیوقتربینتبمیژتارتساعوننیا.دوشیمبوسحمنانزھیلع
یبایرازاب،طباورتیوقت،نانزنیبردیدرفنیبیاھتراھم
فلتخمیاھنامزاسودارفانیبدنویپوھکبشتیوقتویعامتجا
کتیاھیژتارتساابھسیاقمردیژتارتسانیازاهدافتسا8.تسا
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ھناگدنچیاھیژتارتسا.تسارادروخربیرتشیبیشخبرثازایدعب
ھباھھمانربنیازاهدافتسا.دنرادرگیدمھربییازفامھرثا
شنکاوداجیاوضیعبتندیشکشلاچھب،تیسنجیرباربیاقترا
.دوشیمرجنمنانزھیلعضیعبتھبرثومیاھ

ھتخومآنانزھبتنوشخابھلباقمیاھھارشزومآساسانیارب
،طابترایرارقربیاھتراھمریظنییاھشزومآنمضردودوشیم
ھلباقمرددارفایریذپتیلوئسمربدیکأت،یعامتجایاھتیامح
.دشدھاوخھئارانادرمردًاصوصخمتنوشخاب

یتظفاحملماوعییاسانشھناگدنچیاھیژتارتساردیساسافدھ
نوماریپیتظفاحملماوعتیوقتونانزنوماریپنیرفآرطخو
نانزردیدرفنیبویدرفیاھتراھمتیوقترباذل.تساھنآ
عاجراویتیامحعبانمییاسانش،تنوشخینابرقایهدیدتنوشخ
.دوشیمھتخادرپنآھب

ردرثؤمیاھیژتارتسادسریمرظنھبقوفدراومھبھجوتاب
عماجھکتساییاھھمانربنانزھیلعتنوشخشھاکویریگشیپ
،هداوناخ،درففلتخمداعبانتفرگرظنردربینتبموهدوب
نیرفآرطخلماوعتسامزالنینچمھ.دشابیمھعماجویلحمعامتجا
دیکأتنمضوهدشییاسانشنارتخدونانزنوماریپیتظفاحمو
اھنآنوماریپیتظفاحملماوعتیوقتھبرطخلماوعشھاکرب
یھعسوتدننامزینیرگیدیاھلدمدنچرھ.دوشھتخادرپ
یمومعتمالس،یتخانشیراتفرلدم،یمومعشزومآلدم،یعامتجا
رثؤمنانزھیلعتنوشخشھاکوھلخادم،یریگشیپردزین...و
زارگنعماجوکیتامتسیسیاھلدمدسریمرظنھبامادنشابیم
-یمرثؤمنانزھیلعتنوشخزایریگشیپردیرتشیبیشخبرثا
.دنشاب



نانزھیلعتنوشخزایریگشیپیاھلدم.2لکش

ھلئسمهداوناخردنانزھیلعنارھوشتنوشخھکنیاربرظن
ھبهدوبعیسوزینللملانیبھعماجردنآباتزابتسایناھج
١٩٩٧لاسردنیوردرشبقوقحسنارفنکنیمراھچردھکیتروص
یسرربیاربتیولوایارادتاعوضومزایکینانزھیلعتنوشخ
رارقدیکأتدروممھمھتکننیا.دشهدادصیخشتسنارفنکرد
.دنکیمدیدھتارنانزیدازآناورومسجتنوشخھکتفرگ

ھتشاداھنآربنانزھیلعتنوشخھکییاھدمایپھبھجوتاب
تیمھارازآعونیسرربواھنآربرثؤملماوعیسرربترورض
رھشیهدیدرازآنانزتیعضویسرربھبشھوژپنیارداذل.دراد
.تخادرپمیھاوخنآربرثؤملماوعونارھت
نانزھیلعتنوشخیرظننییبت

ھتخادرپنانزھیلعتنوشخنییبتھبیددعتمتایرظننونکات
:دومنمیسقتھتسدودھباراھنآناوتیمھکتسا

یسانشناورتایرظن)فلا
یعامتجایریگدایتایرظن-
وشاداپقیرطزازیمآتنوشخیاھراتفرهاگدیدنیاساسارب

یاھراتفرھکیدارفا.دوشیمھتفرگدایشقنیاھوگلاھیبنت
.9دنریگیمرارقھجوتدرومزیندننکیملامعایاھنارگشاخرپ
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زایریگشیپیاهلدم
نانزهیلعتنوشخ

یعامتجاجیسب

درومتیریدم

رییغتلدمکیژولوکالدم

اهیژتارتسا
تالخادمو

هناگدنچ



یسانشھعماجتایرظن)ب
یملیلحتارنانزھیلعتنوشخھکیسانشھعماجیاھھاگدید

یمهراشااھنآزایخربھبلیذردھکدنتسھتوافتمدنیامن
.دوش

زواجتینابرقنانزتایرظننیاساسارب:یتسینمفتایرظن-
وهدوبھنارالاسدرمیھعماجباتزابھکدنتسھیسنجتنوشخو
یمموادتنادرمیھطلسھبھکدنرادرارقیتیعقومردنانز
یھمھردنانزھکدندقتعمتسینمفناسانشھعماج.10دنشخب
.دنوشیمتنوشخعوننیاینابرقتسانکممیعامتجاتاقبط
یمتردقھبطوبرمھکلبتسینطوبرمسنجھبنانزھیلعتنوشخ
ماظنردتردقرباربانعیزوتزارثاتمیگناخیاھتنوشخ.دشاب
ھکتساینیناوقوتنوشخیریگدایربینتبمھکهدوبیعامتجا
قیرطزادارفایریذپھعماجاذل.دیامنیمقیوشتارتنوشخ
نآھیجوتھبنانزھیلعتنوشخلامعانتخاسھجومویزاسھشیلک
ردنادرمطسوتونانزھیلعتنوشخبیترتنیاھب.دزادرپیم
نینچ.ددرگیمدنماظننیناوقواھراجنھابوهداوناخطیحم
.11ددرگیمینوردنادرمونانزنیبردییاھراجنھ

ھباھنتنادرمھکتسارمانیاربلاربیلیاھتسینمفدیکات
دنیامنیمنظفحاریرالاسردپ،نانزربطلستعبانمنتشادلیلد
اتدزاسراداوقیرطنیازاارنانزھکتساھنآعفنھبھکلب
ردیرالاسردپ.دنیامنتمدخاھنآھبعیطمیاھرازباناونعھب
.12تساینتبمنانزھیلعتنوشخدرکلمعربییاھنلیلحت

عبانمدقافھکینادرم،ھیرظننیاساسارب:عبانمیھیرظن-
لامعاقیرطزاھتشادبسانملغشوتالیصحت،دمآردریظنتردق
طیحمرددوختردقلامعاھباتدننکیمشالتنانزھیلعتنوشخ
.13دنشخبموادتاردوخیھطلسودنبایتسدھناخ

نیرتشیبنانزھکدسریمرظنھبهدشدایتایرظنھبھجوتاب
ھکیماگنھ.دنوشیملمحتمهداوناخطیحمردارتیذاورازآ
رتشیبدوشلامعانادرمابطابترارداھنآفرطزازینیرازآ
زانادرمبیترتنیاھب.دشابیمدوخزاتیامحوعافدیارب
هداوناخرباردوخیھطلساتدنیامنیمشالتتنوشخلامعاقیرط
یرمانینچھبرداقییاھنتھبنادرمھتبلا.دننکظفحنانزو
ھباراھنآرادتقاھعماجھکدننادیمیبوخھباھنآ.دنتسین
هوشریتحایولوپابدنناوتیمیتحارھب.دسانشیمتیمسر
نادنزرفتناضحوقالطریظنیقوقحزانادرم.دننکذوفنلامعا
تیامحزایریگهرھبابنادرمبیترتنیاھب.دنشابیمرادروخرب
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ھبدھدیمرارقاھنآرایتخاردھعماجھکیتازایتماواھ
ینوردھبنادرمطسوتتنوشخلامعا.دنزادرپیمدوخھطلسموادت
عاوناراچدهدیدرازآنانزاذل.دوشیمرجنمنانزردنآندش
ربزینار"ھقلطم"گنارابدیابوهدشیناورویمسجتالکشم
ناشنارسمھزاھکینادرمیاربیگنانینچھکیلاحرد.دنشکبشود
درومھعماجفرطزاوھتفرگنرارقرظندمنادنچدناهدشادج
رارقتنوشخدرومناشنارسمھزاھکینانز.دنریگیمرارقشریذپ
"ھمعط"کیناونعھبًارثکادندرگیمییادجھبروبجمایوھتفرگ
یبسانمتیامحوھناوتشپھکیتروصرداذل.دنوشیمھتسیرگن
تافرحناعاوناتمسھبشیارگناکمایتحارھبدنشابھتشادن
.تفایدھاوخشیازفااھنآنیبردیعامتجا

رظنھبیرازآرسمھزایشانیاھدمایپیگدرتسگھبھجوتاب
.درادشقنیرازآرسمھردھناگدنچلماوعدسریم

یریگھجیتنوثحب
ضرعمردایوهدیدرازآنانزرامشربریخالاسدنچیط

تسانکممنانزنیانوماریپ.تساهدشهدوزفارازآوتنوشخ
نیاییاسانشاذلودشابھتشاددوجوتارطخعاونازایفیط
نکممنینچمھ.دوبدھاوخرثؤماھنآیریذپبیسآشھاکردلماوع
نکمملماوعنیا.دنشابھتشاددوجوزینیتظفاحملماوعتسا
.دشابھتشاددوجوعامتجاوهداوناخ،درففلتخمحوطسردتسا
یفلتخمیاھھمانربیگتفایھعسوتحطسھبھجوتابفلتخمعماوج
.دنرادنانزھیلعتنوشخردھلخادمویریگشیپروظنمھب

ناشننانزھیلعتنوشخزایریگشیپیاھیژتارتساربیرورم
یهدنریگربردوهدوبعماجھکدنتسھرثؤمیتامادقاھکدھدیم
نیودترداذل.دنشابھعماجوهداوناخ،درففلتخمداعبا
ھطبارنیارد.دومنهدافتسااھنآزاناوتیماھیزیرھمانرب
یبسانمیشخبرثازانآتیعماجویگدرتسگلیلدھبیسانشموبلدم
ینتبملدمنیا.تسارادروخربنانزھیلعتنوشخزایریگشیپرد
یاھلحم،یھورگ،یدرفحوطسردتنوشخداعبانتفرگرظنردرب
طابتراردھعماجفلتخمحوطسھکساسانیارب.تسایعامتجاو
زایریگشیپیاھھمانربیحارطودنشابیمرگیدمھابلباقتم
.دشابهدشدایحوطسربینتبمتسیابیمنانزھیلعتنوشخ
رادوخربمزالیشخبرثازایدعبکتیاھھمانرب،لصانیاربانب
تیعماجھکدوشهدافتساییاھھمانربزاتسامزالودنشابیمن
وتسایدعبدنچبیسآکینانزھیلعتنوشخاریز.دشابھتشاد
ھناریگشیپیاھھمانرباذل.تسارثؤمنآزوربردیددعتملماوع
لیلحتکیردنینچمھ.دنشابقوفحوطسربینتبمتسیابیمزین
-یمرگیدمھابلباقتمطابتراردھعماجیاضعاواھداھنیلک
.دنتسینرگیدمھزاادجنآتّیلکلیلدھبودنشاب



نوماریپیتظفاحمونیرفآرطخلماوعییاسانشربرییغتلدم
فلتخمداعبانتفرگرظنردربینتبملدمنیا.درادتلالدنانز
ساسانیاربودشابیمھعماجوهورگ،درفحوطسردتنوشخ
یزاسهاگآینعمھبھیلوایریگشیپربینتبمرثؤمیاھھمانرب
ابنانزھیلعتنوشخزایریگشیپیاھشورھبتبسنھعماجمومع
ھیوناثیریگشیپ،ھعماجیاضعاراکفاواھروابردرییغتفدھ
نانزیریذپبیسآشھاکروظنمھبیدربراکتالخادمیحارطفدھاب
بیسآنانزیزاسدنمناوتفدھابھیثلاثیریگشیپوهدیدتنوشخ
.دشابیمبسانمیگدنزنتشادوھعماجھبتشگزابروظنمھبهدید
ویعامتجایگدنزفلتخمداعباردرییغتیھیرظنرداذل
ھیلعبسچربفذحونانزیریذپبیسآشھاکروظنمھبیگداوناخ
.تساراوتسااھنآھبتبسنضیعبتزایریگولجونانز

فادھانیودتربنانزھیلعتنوشخردیدعبدنچهاگدید
بیسآشھاکتھجفلتخمحوطسردعونتمیاھھمانربویدربراک
هاگدیدنیایساسافدھبیترتنیاھب.تساراوتسانانزیریذپ
باتشزومآ،یعامتجاویگدنزیاھتراھمشزومآ،نانزتیوقت
ملاس،باختناقحنتشاد،تنوشخابھلباقمیاھھارشزومآ،یروآ
زاھطبارنیارد.تسایریذپبیسآشھاکروظنمھب...ونتسیز
یریذپبیسآشھاکروظنمھبھناگدنچیاھھمانربواھیژتارتسا
.دوشیمهدافتسانانز

ھکتساییاھھمانربنیرتمھمزایکییعامتجاجیسبیژتارتسا
نارتخدونانزیریذپبیسآشھاکروظنمھبھلخادمویریگشیپرد
رثؤمنانزھیلعتنوشخزایریگشیپیدربراکیاھھمانربیحارطو
تاعامتجاومدرمندادتکراشمدربھارنیاردیساسافدھ.تسا
زایریگشیپتامادقایبایزراوارجا،یزیرھمانربردیلحم
واھتصرفییاسانشاببیترتنیاھب.تسانانزھیلعتنوشخ
شھاکتھجیزیرھمانربھبمادقاناوتیمعامتجارداھدیدھت
هاگدیدنیاردھکنیاھبھجوتاب.دومننارتخدونانزتالکشم
اباذلدوشیمهدافتسامدرملعفلابوهوقلابیاھتیفرظزا
اببسانتمھمانربقیقدنیودتوتالحمیدیلکدارفاییاسانش
.دشابرثؤمنانزھیلعضیعبتشھاکرددناوتیمیلحمیاھراجنھ

روظنمھبھکتساییاھھمانربنیرتمھمزایکیدرومتیریدم
ییاسانش،اھزاینقیقدیبایزرا،نارتخدونانزتالکشمییاسانش
ونانزیزاسدنمناوتتھجردشالتواھنآیاھتیدودحمواھتصرف
ساسارباذل.دوشیمهدافتساهدیدبیسآوبیسآضرعمردنارتخد
ونانزیگدنزیعامتجاویناورددعتمیاھھبنجهاگدیدنیا
.دریگیمرارقیبایزرادرومهدیدتنوشخنارتخد

یخربردھکدھدیمناشنقوفیاھھمانربواھلدمربیرورم
یریگشیپروظنمھبهدشداییاھشورزایبوخھبناھجیاھروشکزا
نیاوتساهدشهدافتسانارتخدونانزیریذپبیسآشھاکو



ردونانزھیلعتنوشخزایریگشیپوضیعبتشھاکرداھھمانرب
زینروشکحطسرداذل.تساهدوبرثؤماھنآتالکشمشھاکھجیتن
تدمدنلبوتدمنایم،تدمهاتوکیاھیزیرھمانربردناوتیم
یاھتیدودحمتسایرورضدنچرھ.دومنهدافتسااھنآزایبوخھب
دسریمرظنھباما.دوشھتفرگرظنردزینیعامتجاویگنھرف
شرگنحطسیاقتراروظنمھبیبوخرایسبیاھتیفرظامیھعماجرد
زایریگشیپونانزیریذپبیسآوبسچربشھاکروظنمھبمدرم
حوطسردشزومآدنمزاینامادشابھتشاددوجواھنآھیلعتنوشخ
ھکھچنآ.میتسھھعماجفلتخمیاھشخبردوینس،یلیصحتفلتخم
یریگشیپابطابترارداھنامزاسیھمھھکتسانیاتساحضاو
یدعبکتیاھھمانربًالوصاودنرادتیلوئسمنانزھیلعتنوشخزا
یاھنامزاستسامزالاذل.دشابیمنرادروخرببولطمیشخبرثازا
ادص،شرورپوشزومآ،دادمایھتیمک،یتسیزھبلیبقزافلتخم
ردرگیدکییراکمھاب...ویبھذموینیدیاھداھن،امیسو
ربیرصتخمرورم.دنیامنمادقانانزتالکشمشھاکیاتسار
ونانزتالکشمشھاکیھنیمزردروشکردنونکاتھکییاھھمانرب
یبسانمتامادقاھکتسانآزایکاحهدشماجنااھنآھیلعضیعبت
یهداراردفعضومزالماجسنامدعلیلدھباما.تساهدشماجنا
یاھتیفرظزایریگهرھبویریگیپمدع،یعامتجاناراذگتسایس
یراذگرثازافلتخمیاھنامزاسنیبفیعضیراکمھوینورد
رادروخرباھنآتالکشمونانزھیلعضیعبتشھاکردینادنچ
یتسیزھبریظنییاھنامزاسفرطزالاثمناونعھب.تساهدوبن
سناژرواسیسأتریظنیتامادقاهداوناخونانززکرمو
بیسآقطانمردیعامتجاتامدخیاھھاگیاپییاشگزاب،یعامتجا
زکرمتابهداوناخداصتقایتیامحیاھتسایس،نیشنھیشاحوزیخ
تالیھستتخادرپوریذپبیسآراشقاناونعھبناکدوکونانزرب
.تساهدشماجناراوناختسرپرسنانزونانزھبیلاغتشادوخ
نانزیاھتیلوئسموقوقحروشنمنیودتابزیننیناوقردیتح
ومجنپیھمانرب،یساسانوناق،ناریایمالسایروھمجماظنرد
میکحتونانزھیلعضیعبتعفرربھلاستسیبزادنامشچدنس
یاھھمانربنیودتاماتساهدشدیکأتنانززاتیامحربهداوناخ
دوجومتالکشموعناومعفرتھجردشالتویدربراکویتایلمع
مزالنیاربانب.دوشیمبوسحمنانزیورارفیاھشلاچنیرتمھمزا
،ھیلوایریگشیپحوطسردیعونتموفلتخمتامادقااتتسا
ویلحمتاعامتجا،هداوناخ،دارفاحطسردھیثلاثوھیوناث
ماجنانارتخدونانزیریذپبیسآوتالکشمشھاکروظنمھبھعماج
یریگشیپردشخبرثایاھلدمزایریگهرھبھطبارنیارد.دوش
،رییغتهاگدید،یسانشموبلدمدننامنانزھیلعتنوشخزا
ھناگدنچیاھھاگدیدویعامتجاجیسبیژتارتسا،درومتیریدم
یاھھمانربنیودترداذل.تسھرادروخربیبسانمیشخبرثازا



.دومنهدافتسایبوخھباھنآزاناوتیمیتایلمعوییارجا
قفومتایبرجتویدربراکیاھشھوژپزاتسایرورضنیاربهوالع
ودرکهدافتسانانزھیلعتنوشخزایریگشیپرداھروشکریاس
ھعماجیاھراجنھاببسانتماھروشکنیاقفومیاھوگلازا
قیرطزایمجسنمیاھشزومآتسامزالنینچمھ.دومنهدافتسا
ھئارادارفاشزومآویناسرعالطاروظنمھبیناگمھیاھھناسر
.ددرگ

یریگشیپردراذگرثایاھشورزایکییناگمھشزومآربدیکأت
فلتخمعطاقمردتسامزالاذل.تسانانزھیلعتنوشخشھاکو
رتخدنازومآشنادوتخادرپیشزومآیاھامنھاریھیھتھبیلیصحت
تراھمھلمجزایعامتجاویگدنزیاھتراھمشزومآتحترسپو
سنجودوخفیلاکتوقوقحتخانش،سرتساابھلباقم،مشخلرتنک
ندادتکراشم،یطابترایاھتراھمشزومآ،نآھبمارتحاورگید
زادعبولبقیاھشزومآ،هداوناخیاھیریگمیمصتردنانز
ماگنھھبرگتیامحیاھنامزاسزاکمکتفایردیهوحنوجاودزا
.میشابیملکشمابھجاوم

ھیلعتنوشختسانکممھکدراددوجونیناوقردیاهدمععناوم
صوصخردیساساتامادقاھکتسامزالاذل.دیامنلیھستارنانز
ناونعھب.دوشماجناحالصیذعجارمقیرطزانیناوقنیاحالصا
،یلیمحتیاھجاودزا،نارتخدجاودزانسھبطوبرمنیناوقلاثم
ابھلباقمروظنمھبینیناوقتسایرورضھک...وتقومجاودزا
نیاھبودوشنیودترگرازآدارفاتازاجمونانزھیلعتنوشخ
.دنشابرادوخربھعماجوهداوناخردمزالتینمازانانزبیترت

رگیدزانانزیهزوحردلاعفیتلودریغییاھنامزاستیوقت
زایریگهرھبابًامومعاھنامزاسنیا.تساشخبرثاتامادقا
تنوشخشھاکتھجردیدنمدوستامادقادنناوتیمصصختمدارفا
نینچمھ.دنھدماجنایریگشیپیاھھمانربیارجاونانزھیلع
بیسآیاھهورگوھقلطمنانز،راوناختسرپرسنانززاتیامح
نانز،رارفنارتخد،نامناخیب،شورفنتنانزدننامریذپ
.دوبدھاوخنالکیراذگتسایسویژتارتسازایشخب...وداتعم


