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 زاغآ شدلوت لاس زا ەدوسآ یرطاخ ا? شراثآ ;ررب رد ناوت4 هک 01ا.دنس+*ن دودعم زا
Pدنز و بوتکم راثآ .تساJفاH درک

Q
 HفاJاخ ت?ارق اS ?ودره ;ررب رد ام هک دنراد مه ا 

ا̂ف نیا اما .م]*ش4 هجاوم بوتکم ناYج کV ا?
_

 دروم رد هک تس`ن وا بوتکم راثآ 
Pدنز

Q
mنوگچ هjل? ،دنک4 لمع e`طانغم نا]cج کV لثم شا

Q
 رارقتسا ناJم و رارقتسا 

Pدنز هک تسوا بوتکم راثآ
Q

 ،وا .دشخ?4 بوتکم Jqش نآ ه? و دنک4 راضحا ار شا
ارهاظ ار ام دهاوخ? هکنآ0t ،دVاش

_
Pدنز xy1ب فاJش ناvم رد 

Q
 و ەداد رارق }زاz ربارب رد رثا و 

Pدنز هکنیا لvلد ه? ،درادن دوجو 1{اJش لصا رد اما .تسا هتفر
Q

 x�1م ،~ا~ ،وا راثآ و 
ارهاظ x�1م کV ا? ام .تسا x�1م نیا زاغآ ۀطقن �y1ن وا دلوت لاس و تسا

_
 مهرد اما دنل? 

 زا یرامش یوس زا هک مYvجاوم 1�تم ا? اهنیا ۀمه زا رتمYم و .م]راد راHو~ ەد��ف
 نم ،اه;ررب نیا رد هچنآ اما .تسا ەدش ;ررب ناYج نادنمش�دنا و نا.دنس+*ن

 نیا رد ،عقاورد .تساJفاH راثآ زا �eخ? 4امتان ،ەدش ەراشا نآ ه? ،ع*مجملاثvح
 نآ دروم رد هک یرظن اما ،دوش4 ەراشا اJفاH راثآ زا �eخ? 4امتان ه? دنچره اه;ررب
 ەدش ەداد لماH رثا کV صوصخرد �0وگ هک تسا یرظن ،دوش4 هئارا مامتان شخ?
 یاهج�vن ه? و دوب دهاوخ مامتان �y1ن نام;ررب ،مvناد? مامتان ار راثآ نآ ام ر�ا 1�عV .تسا

 نیا ۀمه اVآ س� .تفاV مvهاوخن تسد دوش4 لصاح لماH رثا کV ;ررب زا هک
 ام و ،دناەدرک ;ررب ار �y1چهچ اYنآ ،دراد دوجو ەراHهمvن x�1م کV ر�ا ؟دنامامتان اه;ررب
 وا .دراد �y1ن لماH راثآ وا ،هن هک دن]*گ? خساz رد دVاش ؟مvنک ;ررب ار �y1چهچ م]راد دصق
 لوصحم اهخساz نیا ۀمه .دراد ناVاz و ناvم و زاغآ وا .دراد لماH و ەاتوک ی��ن تاعطق
Vنهذ کvم تJناvm اش .تساVمه ه? دxy1 لدvب ��لاو هک تسا ل�vماxy1)1( دوخ بلطم 
 �0اج زا ار شا;ررب ،xy1ما�vب ،وا .)2(دنک4 زاغآ xy1کمتوپ ۀصق ا? ار اJفاH صوصخرد

 xy1ما�vب ،زاغآ نیا رد .اJفاH "¦زاغآ" x�1فاV یارب تسا یزاغآ عقاورد هک دنک4 عو�~
 نیا هک م]*ش روآداV ار هتکن نیا دVا? اجنیا رد .دور4 »ردz«̈ نع تمسه? هلصافال?

 ا? هک ،»01اش»« نیا ر�ا و .اJفاH هن ،ەدش ەداد وا ه? )3(دورب سام ق]cط زا »01اش»«
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 کV زا Y²م ءزج ،تسا t̄نرغ? و ەدvچvپ 01اش» دورب سام دوخ یاههتشون ه? هجوت
 تسا ر]�µان ی�yسفت xy1نچ بحاص ، -تسا هنوگنیا هک -دوش4 بوسحم هعومجم
 کرد ل?اق و صخشم ;دنه لJش کV داجVا لا·نده? ەد�vتمهرد ۀدوت نیا ;ررب یارب
 ا? وا دوخ ط?اور نوچ دVاش .دنک4 عو�~ »ردz« زا هناقداص ار شºلطم xy1ما�vب .دشا?
zن شرد�y1 ?ۀط?ار ا HفاJا? ا zباشم شردYط ره ه? .دراد تc[ب ،ق�vنچ ناxy1 رگن;� 
Pدنز مYف دvلH زا �eخ? ار ردz ەاوخ ؛تسا ��خانشناور

Q
 ار نآ ەاوخ ،مvناد? اJفاH راثآ و 

 رب ~ ناردz ناvم زا 1�عV اهەرفح ن]cتقیمع زا« هک مvناد? 01ادنمتردق ا? طا·ترا رد
 تسا هتساوخ هک مv]*گ4 نخس یاەدنس+*ن ۀراÀرد ام هکنیا لvلد ه? .)4(»دنشک4
اع·ط نیا .دزاسÁ شدوخ ار شدوخ ناYج

_
 یارب و تسا هناvÂب 01اYج 01و�yب رظان رظن زا 

 هنوگنامه دVا? ،تسا درفه?̈ حنم 01اYج هک اجنآ زا اما .دراد زاvن رازبا ه? نآ ه? دورو
 ،�yبدت ساسارب اههتشون نیا رد ار دوخ ەار دVا? ام« دزرو4 دvأت نآ رب �y1ن xy1ما�vب هک
 هتشاد داV ه? ار اJفاH راثآ ندناوخ تسرد ۀویش ەراومه و مvباvب طاvتحا و تقد
 ار لاؤس نیا دوخ زا دVا? ،تسخن ۀلهو رد ،ام هک تسا 1�عم نیا ه? نیا )5(».مvشا?
اعقاو اVآ .تس`چ درفه?̈ حنم ناYج نیا ;ررب زا نامدصق هک مvنک?

_
 ار نآ مvهاوخ4 

 ناونعه? درفه?̈ حنم ناYج نیا ِدوخ زا ،نامVاه�yبعت ق]cط زا مvهاوخ4 اV مvنک ;ررب
 زا هناقداص سکره ،رما ود? رد ؟مvنک ەدافتسا نامراJفا غیل·ت �y1ن و نامراJفا یارب یرازبا
Pدvچvپ

Q
 Hاش و هنازوسلد و تسا هتفگ نخس راVدنا ا? دP س» بصعتºه? ت Hش+*خ را، 

 دننام اV ەدvمان )6(»اه�yسفت Ëtارو« وش»ال? س+روم نوچمه اV ار ناvنÊش`پ یاه�yسفت
 درد ه? ،دناهتشون اJفاH ۀراÀرد هچنآ زا Pدنا طقف« هک تسا هتفگ ونرودآ رودوئت

 اهلvبموتا ت�vیمال ۀش`ش دننام ،دع? ه? �0اج زا اه�yسفت نیا بلغا اما ،)7(»دروخ4
 �;التم �0وگ هک م]*ش4 هجاوم �0اهx�1م ا? ام هج�vن رد .دنز]Àcورف هکنآ0t دنوش4 درخ
 ار Òونتم یاهع*ضوم ەدنس+*ن هک تسا نیا �;اÐورف نیا لVالد زا Vm .دناەدش
 ه? ار نآ هکنآ0t دنک�y 4یغت رگVد یرطس ه? یرطس زا هک دنک4 حcطم راولسلسم

 .تسا هتکن xy1مه د]Ôم ونرودآ ۀتشون اJفاH ۀراÀرد �0اهتشادداV باتک .دناسرب ماجنا~
 ەا. وا« :تسا ەدرک ەراشا هتکن نیا ه? ��سرده? همدقم رد ونرودآ باتک ;راف مج��م
 ناس»ا هک دزادرپ4 نآ ا? ط·ترمان یاهتکن ه? هتکن کV زا 01ا�Yان و همدقم0t نانچ
 شزرا زا اYنتهن دراوم نیا ،نیا دوجو ا? )8(».تسا ەدش فذح هتشون زا �eخ? ،درادنپ4
mتخvسگ نیا دVاش هک دناسر4 روا? نیا ه? ار ام هjل? ،دها²Hن ونرودآ یا·]ز باتک

Q
 اه

 مدزا? و مد Òون دهاش ،ونرودآ x�1م رد ،نیا رب ەوالع .تساJفاH دوخ راثآ ;ررب زا �;ان
 ه? اJفاH سفنت ۀوحن .دزادنا4 ردz ه? همان رد اJفاH یاهمدزاÀومد داV ه? ار ام هک م�vسه
 کV لثم هک 01امز ەژ]وه? ،وا نحل �yیغت لالخ زا ،دوخ ردz ه? شفورعم ۀمان شراÂن ماÂنه
Pرب یور ،نازرلنازرل ،هناورپ

Q
 نامز ناÀز ه? ار نآ هک یاەرطاخ زا و دنÊش»4 شÙارطاخ زا 

mنتسفن یادص ام ،دنک4 وگزا? Pدوک ۀرود نامه ساسحا ا? اما لاح
Q

 .م]*نش4 ار شا
 xy1لوا یارب راÂنا �y1ن را? نیا اما ،تسا هتسکش تاعفده? .دنکش4 ر]ز نآ راÂنا ��خس �y1چ
 فورحلاجراخم رد انÊس نبا( ؛دوش4 دنل? نآ زا "فاH" یادص و ،دنکش4 هک تسا را?
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 زا و ؛]رگVد طvسÁ[ تخس مسج ه? ]گرزب و[تخس ²سج ندÀv*ک زا ،فاH« :د]*گ4
 هلاس ششو; یاJفاH ،دنک4 لقن هکنآ )9()».د�y1خ4رب کشخ یاهمسج x�1فاJش
 یارب مزال تماYش ه? هتس»اوتن اهلاس زا دع? ��ح هک تسا کدوک یاJفاH هjل? ،تس`ن
 هک ��]µم اYنت هلاس ششو; یاJفاH .د?اV تسد شردz ه? دوخ یاهساسحا �0وگزا?
 دادعتسا نم« :�0وگزا? ناÀز نود? vqلحت ،تسوا لvلحت ،دراد کدوک یاJفاH ه? تºس»

 ،فرگش یاه1�یش»مه ه? 1�یش»مه نیا )10(».مداد تسد زا ار ندرک ت·حص
 شراثآ زا Ë1رب یاهت`صخش نیا·تم یاهراتفر ،لاح xy1ع رد ،و àانسرت Pدنا ،روآت�yح
�قو ارچ اما .دراد تها·ش� HفاJا? ار ش�اج هلاس ششو; یا HفاJضوع کدوک یا 
 ر]*صت ه? زونه امورت هکنیا لvلد ه? ؟م]*ش4 وا یاهسفن یادص هجوتم ام ،دنک4
 هن Òافترا رد هک تسا یرتوبک نوچمه .تسا ەدvسرن دوخ داح دVاش و کVدزن و صاخ
 سوملم و صاخ تاvئزج یور ،دVآxy1 4یاz هکنیا درجمه? اما .دنک4 زاورپ xy1یاz نادنچ
 ِنامسآ رد ل·ق Pدنا هک تسا یرتوبک زا رتxy1گنس ،نازرل ۀناورپ نآ نونا .دنک4 گنرد
�ح .تسا xy1گنس و ە�yت و خلت راvسÁ ۀرطاخ ۀناورپ نونا وا نوچ .درک4 زاورپ x�1م ¦زاغآ� 
غ �0وگ :تسا ەدvشخ? ردz ه? یاەزات àانفوخ تئیه ەرطاخ ۀ�yت و xy1گنس یاضف

ُ
 بار

Pرزب
Q

غ xy1مه �0وگ و .دور4 ەار قاتا رد 
ُ

 د�yگ4 شلا? ر]ز ه? ار هناورپ هک تسا گرزب بار
 و لائروس -ویس�åسا eح ر]*صت نیا دVدرت نود? اما .درب4 )11("هچالواz" ه? ار وا و
 نارود ه? قلعتم ِلvلحت ِنود? یاهساسحا و اهسح لماح هک نآ �yظن یرگVد ر]واصت
 ملvف �0وگ و د�yگ4 رارق هلاس ششو; یاJفاH لvلحت دروم اهدع? هک ،تسا Pدوک

 نآ ی�yگلJش یارب 01امز ۀزا? کV ،دوش4 یراذ�ادص نآ یور اهدع? هک تسا ��ماص
�]cق تها·ش هک تسا ی�y1چt ?سا ه�åاوا رد هک ،دراد مس`نویسV01اوج ل HفاJناملآ رد ا 
 .دوب بتکم و تضYن نآ ۀزومآ ساسارب هک درک قلخ ار یراثآ یدودح ات �y1ن وا .درک روYظ
 زا یاەدننکxy1یعت یاهشخ? اJفاH هک مvشا? دقتعم نیا ه? ونرودآ دننام ر�ا ��ح ام اما
 اV ،تسا هتشون ��س`نویس�åسا یاهول?ات یوæلا قبط فرحه?فرح �0وگ ار شراثآ
 ،م]روآ باسح ه? نادنمتردق یاvند نداد ناش» یارب یدامن ار اJفاH ردxy1، zما�vب نوچمه
Vم دننامه اvند یاهزار ندش المرب زا اردنوک نالvخ? رد یرالاسناوید یاe� راثآ زا HفاJا 

 یدودحات شراثآ و اJفاH زا )12(زولُد ل]ژ و وش»ال? س+روم نوچمه اV ،مv]*گ? نخس
 ریP مس`لاvس»اتس+�µا ه? ار وا اV ،مvنک ەدافتسا نامتارظن حــــ]��Ù یارب }اثم ناونعه?
HÂس» )13(یدراºهد تvعقاورد ،م، HفاJلتخم یاهه·نج زا ار شراثآ و اê1 ررب دروم; 
mمه هک مVاەداد رارق

Q
 هک ار 1�ییآ نآ ام اVآ« :تسا 01و�yب xy1ما�vب ۀتفگ نیا ه? هجوت ا? 

 تاHرح و .اH تلاح هک 1�ییآ ؟مvسانش4 دنیآ4 باسح ه? نآ ل]وأت نوچ اJفاH یاههصق
1�ییآ xy1نچ هک تسا نیا تسار ؟تسا مادک دن�سه نآ یرگنشور 0å رد اJفاH تاناویح 
 ام نهذ رد نآ زا 0tاتک یروضح اجه?اج و ەا.ها. هک مv]*گ? مvناوت4 اYنت .درادن دوجو
 باسح ه? هنYک و V²دق ی�y1چ qجت نوچمه ار روضح نیا دVاش اJفاH .دوش4 داجVا

 زا �0اج رد ونرودآ و )14(»...سÁ و تسا xy1یآ روضح ه? یاەراشا اYنت هک دروآ4
 تاقولخم xy1مه مYف ورگ رد هvضق لH ،دوش مولعم 01امز دVاش« :د]*گ4 شاهلاقم
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Vس هک تساتکYرا? ۀدمع م HفاJاما )15(»...دنام? افخ رد دوخ وا ات دنشک4 شود ه? ار ا 
 ار "اتکV تادوجوم" نآ و "اJفاH تاناویح" نآ اVآ هک تسا نیا اجنیا رد ام شسرپ
 روضح« نآ اVآ و ؟دروآ باسح ه? íمج اV یدرف ەاìآدوخان �yمض ا? تºسانم رد ناوت²ن
 نامدvچ زا �;ان درب4 شروی بطاخم نهذ ه? �0اتکV لvلده? هک دوجومان xy1یآ ِ»0tاتک
 تسا 1�عم نیا ه? ،اهشسرپ نیا ه? ê1نم ¦خساz ؟تس`ن وæلانYک ه? قلعتم̂ انع صاخ
 ش`پ ،اجنآ ،�0اغ تلع هک}احرد .مvنک4 وجتسج رگVد �0اج رد ار �0اغ تلع ام هک
 ناÀز زا مه نآ ،را? کV طقف باتک ~ا~ رد( کسوس ه? هن ،ازماز روگرگ .تسام یور
 .تسا ەدش لVد·ت اسآلوغ ۀ��ح کV ه? هjل? ،)م]*نش4 روگرگ لتاق ا�y Vپ راJتمدخ
 وا ه? مvقتسم�yغ روطه? مان نیا و تسا صخش موس یوار یوار هک درک دVا·ن شومارف
 وا زا زگره اما ،دنک4 فvصوت جــــ]ردته? ار ە��ح تاصخشم ەدنس+*ن .تسا ەدش ەداد
 ه? تºس» لمعلاسکع ،مvنÊب4 شراثآ رد هک �0اه�y1چ بلغا« :د]*گ4 ونرودآ .درب²ن مان
 »Âqنا« ار ،àانمشخ نارالاسردz تردق ،تردق نیا xy1ما�vب .تسا زرمودح0t تردق
 ه? لÂنا اما .دنک4 هVذغت ،دشک4 ار شرا? هک یاەدنز دوجوم نامه زا ار]ز ،تسا هتس»اد
 ،نادنمتردق هن .یو ردz هن ،دوش4 ساس ازماز روگرگ ؛تسا ەدرک ضوع اج صاخ یوحن
 ،ونرودآ هک دVآ4 رظن ه? )16(»...دنسر4 رظن ه? دئاز ناتساد ۀدنامرد نانامرYق هjل?

ادمع
_

 Vس اYاو
_

 ناونع ا? ازماز روگرگ زا وا .تسا هتسش» ی�tکV ،انعم ه? ەدرکتش� ،
 qمع xy1نچ .دهد4 رارق نادنمتردق ربارب رد ار وا و درب4 مان »ناتساد ۀدنامرد نامرYق«
 وا ردz ،ازماز روگرگ یاجه? هک دvنک روصت یاهظحل اما .تس`ن ام راظتنا زا رود وا فرط زا
 ام ،داتفا4 ەاتوک نامر نیا رد �{افتا xy1نچ ر�ا .دوب ەدش لVد·ت اسآلوغ یاە��ح ه?
امتح و دVا? 1�عV .م�vشاد راHو~ ک]ژولوئدVاِ »ماقتنا«̈ نع ا? ،س`سوفروماتم یاجه?

_
 

 ¦خسم رد ر�ا .رجات کV در�اش هن و ،دش4 اسآلوغ ۀ��ح ه? لVد·ت نادنمتردق ۀدنیامن
HفاJا، zد·ت ە��ح ه? ردVو~ 01امر ا? ام ،دش4 لHشاد را�vیدصاقم یارب ار لوبمس هک م 
 باتزا? ۀج�vن و تشاد رارق ەدvقع کV دادتما رد و دوب هتفرگ راH ه? ک]ژولوئدVا

 �;رگن xy1نچ ،�� یازماز �eدرگد رد هک}احرد .دوب ��س`لائر تvنهذ کV کvلوبمس
اساسا

_
1�عم هن ،Hq روطه? ،)اJفاH یاههتشون ۀمه و( خسم هکنیا لvلد ه? .تسا ê1تنم  

)V01اعم ا(، ?لjفرودوت لوقه? ه)ن یانعم ،)17Y²ن دوخ رب ار �0اzدریذ. Vد ترا·عه? اVرگ، 
ا·]cقت اجنآ هک تسا رقتسم �0اج رد �0اYن یانعم

_
 .درادن رگVد یاهاج ا? ��یخنس چیه 

ارهاظ ف]cعت داV ه? ار ام c[ê1عت xy1نچ دنچره
_

 رد هک ،دزادنا4 یزاساو زا )18(اد]رد مYبم 
 نآ ف]cعت زا ،»رگدVاه ات نوطالفا زا 0tرغ ک]�y1فاتم رد هطلس« دوجو لvلده? وا نآ
 هکنیا لvلد ه? .اJفاH ناYج ه? دورو یارب یارب دشا? qخدم دناوت4 اما ،تسا ناز]cگ
 وا .دنک²ن تvع·ت ەدمآرد تداع تروصه? ام روصت رد هچنآ زا اJفاH ناYج یاهرد ناJم
1�شور لJش هن هک دوش لسوتم یرازبا ه? هطلس ندنار س�او یارب هک درادن نیا زا �0ا?ا 
 مان ه? و فشک ەدوسآ یرطاخ ا? ار ەدش داجVا زمر و زار ش»ا�فم هک �0انعم هن ،دراد
 یزرط ه? دشخ?4 وا ه? راتشون ناYج هک ��ماYش ا? ار دوخ �0وگ اJفاH .دننک تºث دوخ
0tآدوخان̂ انع ضرعم رد ا?احمìا ا? ار اهنآ یوس زا یراج ۀطلس و دهد4 رارق ەاVداج 
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mنلñالا مس`ناJم
Q

 رد و دراد رارق انشآ 01اعم ۀمه ا? وا نوما�yپ ناYج نآ تمس کV رد هک ،
 نیا زا 1�عم .دنک4 شودخم ،یریذzانعم و �eخ?انعم ۀلداعم زا ̈ینع نآ رگVد تمس
 xy1مه .دسر²ن نشور و íطق 4اجنا~ ه? اما ،ددرگ4رب و دور4 تمس نآ ه? تمس
Pدنس+*ن ه? مه ،دنک4 ادج نا.دنس+*ن ریاس زا مه ،ار اJفاH راتفر

Q
 یرگVد یانعم 

 جراخ هک دنک تºث ار �0اه�y1چ دهاوخ4 هjل? ،دوش ەدنس+*ن ات دس+*ن²ن �0وگ .دشخ?4
 زا شهار ،لvلد xy1مه ه? .ریذzهطلس و ن]cفآهطلس یاهیزا? ؛تسا یزا? هنوگره زا
̂ انع س+*ج ر�ا هک 1�عم نیا ه? .دوش4 ادج �y1ن )19(س+*ج زمvج �yظن 01ا.دنس+*ن
 دوخ رد دوجوم̂ انع اJفاH ،دنک4 هضرع ام ه? ەاìآدوخان لJش ه? ار ەاìآدوخ رد دوجوم
 و دنیچ4 ماYبا درگ ار انعم و دنک4 ت]cیدم شامYبم تئیه نامه ه? و راJش ار ەاìآدوخان

 .تسا ەداتس�ا ش»وما�yپ ناYج و دوخ xy1ب یاهلصاف رد هک دVآ4 رظن ه? xy1نچ .دزاس4
ارهاظ ¦رد ِدvلH و .ممان0t 4اVت]*ه ۀلصاف ار هلصاف نیا نم

_
 Áند ۀتسvیا HفاJه? هجوت ار ا 

 اJفاH دوخ ەاÂن نیا رد هک �0انعم و اهنآ روYظ ِ ناJم ،اvشا اV ناویح زا معا �0ادوجوم
 بوخ ار رود یاه�y1چ .دنک ت·حص رود یاه�y1چ ه?عجار تسا ��Yب ناس»ا« :تسا هتفYن

 ناز]cگ اهروت زا و دزغل4 وسنآ و وسنیا ه? òام دننامه ،دزغل4 وا )20(».دVد دوش4
 وا دوخ ،دزادنا4 روت ه? ار ەدنناوخ مه ر�ا .دزادنا4 روت ه? هن ،دتفا4 روت ه? هن .تسا
 .�0ا·ث0t :دراد تا·ث �y1چ کV رد طقف �0وگ اما .تسا ەداتفا روت رد ەزادنا نامه ه? ه? �y1ن
 یدوYی اه01املآ ناvم ؛دوب 01املآ اهکچ ناvم اJفاH« :تسا هتفگ وا دروم رد )21( راتویل
 خساz رد اJفاH هک یاهمان رد ��ح )22(».دوبن یدوYی 1{اH ۀزادنا ه? ناVدوYی ناvم و ؛دوب
 هک روطنآ نم« :دنک4 ەراشا رما xy1مه ه? وا دوخ ،دس+*ن4 ،شرهاوخ ،التوا ه?

 رکف دVا? هک روطنآ ،منک²ن رکف م]*گ4 نخس هک روطنآ ،م]*گ²ن نخس مس+*ن4
�yPت ه? ات روطxy1مه و ،منک²ن رکف منک

Q
 شدوخ رد عقاورد )23(».د?ا4V همادا قیمع 

 یارب هک ردقنآ اما .تسا رود ەدنناوخ یارب ە��ح ¦روگرگ .تسا رود شدوخ یارب
 ،همñاحم رد .تس`ن ەدنهدناJت و رود روگرگ دوخ یارب ،تسا ەدنهدناJت و رود ەدنناوخ
 نامه ه? ،تسا رود وا یارب هک ەزادنا نامه اما ،تسا رود .اH فزوی یارب همñاحم دوخ
 سوارگ .دVآ4 رظن ه? 1�تفاvنتسد و رود̈ ق ،¨ق رد .تسا کVدزن وا ه? �y1ن ەزادنا

 صاخشا دوخ یارب ام ۀس`نک رد ۀصق ¦رومس .ەدنام رود رد تسا یاەدمآرود زا ËåراJش
 .تسا رود هصق ِ»نم« یارب نا.درم نامYم ۀصق ِ»نم« نوما�yپ تاقافتا .تسا رود هصق
ا·]cقت .دور4 اهرودرود ه? راوسلطس ۀصق درم

_
 �yظن *تالvثمت تاعطق ن]وانع مامت 

 ،نود]زوپ ،هتمورپ ،e`ع روYظ ،نوناق ل?اقم ،د·عم یانب ،مvهاربا ،ل?ا? جcب ،تشYب
 مه ،لاJشا اههصق رد ود ره هک Vmدزن و یرود مvهافم .دنرود ،ە�yغ و �yبک ردنکسا
mتسکش زا یر]*صت ،دنراد 01اور و 1�هذ مه و �y1[mف

Q
¦ zم ِلvب و نورد نا�yهچنآ .تسا نو 

 هچنآ .دنک4 لvلحت و کرد یرگVد سکره زا ��Yب ار نآ وا هک تسا 01و�yب ،تسا رود
 �0وگ .درب4 لاؤس ر]ز ار نو�yب ،لvلحت و کرد نآ ق]cط زا هک تسا 01ورد ،تسا کVدزن

 رد سلفوتس`فم و تسواف ناvم هک هنوگنآ زا ی�y1تس هن اما ؛تسا نا]cج رد ی�y1تس
اتیاYن و دوب نا]cج

_
 وا تشگزاÀوتفر اJفاH .دvماجنا تسواف ۀلاس راYچوتس`ب ِتراسا ه? 
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 نورد رد ار نو�yب و نورد ناvم لz هjل? ،دزاس²ن ��لادع0t س�ج زا zq اYنتهن و ،درادن ار
mتسکش یادص هک یاهنوگه? .دنکش4 دوخ

Q
Pدنز مامت رد نآ 

Q
 ساJعنا مادم شراثآ و 

4Vد?ا: "Hیوس نیا زا وا ."فا zح و یروا?ان ا? ،هتسکش ل�yب ه? ،ت�yزج هک درگن4 01و 
 ناYج ا? هطساو0t سامت« .دنÊب²ن یرگVد �y1چ نآ ۀنالداعان و ا·]زان یاشحا و اعما

Pرمزور
Q

 و 01ار]و کV یاYتنا رد �0وگ وت ،دنک4 مورحم ی�y1چ ره ه? ەاÂن تعسو زا ارم 
 زا رتکVدزن �0وگ اما ،تسا رود )24(».هتخادنا xy1یاz ی~ ا? مه نآ ،ماەداتس�ا òا·ت
 ؛دزادنا4 شدوخ زا �eخ? تها·ش داV ه? ار وا یرود نیا و .تسا "رود" نآ ه? نارگVد
 نورد زا شخ? نآ تمسه? ار شداقتنا ناvJپ کون ،لvلد xy1مه ه? .ش»ورد زا �eخ?
 همه« :د]*گ4 ،اJفاH نطومه ،امvلH ناویا ."رود" نآ ِتمسه? ؛دنادرگ4رب نو�yب ه?اشم
 نآ 01اس»ا ط?اور و اه�y1چ نآ رد هک درب4 01اJم ه? و درک4 رود ناYج نیا زا ار اJفا�y1 Hچ
Pدولآزار

Q
 ،تس`ن لعفنم ،تس`ن اتس�ا ¦یرود ،یرود نیا اما )25(»...دننک4 ظفح ار ناش

 ،اه�y1چ تئیه ه? ،کvنکت لJش ه? ��ح شراثآ رد ،تسا رگوجتسج ،تسا لاعف ¦یرود
Pدنز رد و ،دVآ4رد ەدولآزار تاناویح و اهراتفر

Q
�شادداV رد .ش+*خ دقتنم لJش ه? شا� 

 چیه یراذگ? دوخ لاح ه? ار تدوخ ر�ا« :دس+*ن4 1910 لاس یاهتشادداV زا
 ه? ار وا هک تسا �0وجتسج ،لاح xy1ع رد نیا و )26(».�;ا? هتشاد 01اوت²ن یدرواتسد
اتیاYن هک تسا �0وجتسج �0وگ هکنانچ .رود یاههتشذگ ه? ،هتشذگ ه? ،درب4 بقع

_
 

 یاهنوگه? دولآزار ناYج و سوگول xy1ب تفاسم نامه رد اما .دوش õتنم سوگول ه? دVا?
 ؛د?اvب ار دوخ ات دوش4 ە�yخ .دوش4 ە�yخ اه�y1چ ه? و دتس�ا4 لاعف اما شوماخ ،�yحتم
 .ددرگ4 شدوجو تلع و تVدوجوم لا·ند هک تسا یدوجوم �0وگ .ار شا01اس»ا دوخ
 ار 1̄]رات ۀرود ن]cتبوشآرپ و تسا مطالت رد تدشه? نو�yب ناYج هک تسا }اح رد نیا
 x�1خادرپ تصرف زگره ��Á هک تسا ی�y1چ نآ لا·ند 01ورد ظاحله? وا اما .دنک4 هcÀجت
 زا رود و یو�11م یدارفا ،دناەدوب �0اه�y1چ xy1نچ �yگرد هک ار یدارفا و هتشادن ار نآ ه?
 ناس هک ̂یانع xy1ب رد �yحت ا? نانچمه و هن̈ام اJفاH اما .تسا ەدVد اهتvعقاو
 نآ تلع یوجتسج رد ،دناەدرک داجVا ار 01ونک ناYج احنا زا یوحنه? اما دناهتشذگ
1�عV ،1883 لاس رد هک وا .تسا نا]cج رد 01و�yب ناYج رد هک تسا v²ظع �;اÐورف 
 ۀداوناخ کV رد ،س+*ج زمvج دلوت زا س� لاس کV و mسفVاتساد گرم زا س� لاس ود
÷لاس 16 رد ار شراذگ و تشگ ،دVآ4 اvند ه? یزانکشا یدوYی

Q
 ،ازونیøسا راثآ ندناوخ ا? 

 رد ،1912 لاس رد ،راذگ و تشگ نیا ¦زاغآ زا س� لاس دنچ و دنک4 زاغآ هچvن و ن]وراد
÷لاس هنوتس`ب

Q
 ش�دvی ناÀز ۀراÀرد لاس نامه رد و دزادرپ4 تVدوYی ۀراÀرد هعلاطم ه? ،

  .دنک4 01ا�1خس
 

2 
 

 ام ه? ،لاح xy1ع رد ،و وا دوخ ه? ار �0اهدادخر و تادوجوم ،اJفاí¦ Hمج ِەاìآدوخان ¦�yمض
 ؛دنراد قلعت نارزخ xy1مز~ ه? هjل? ،ناعنک ه? هن دسر4 رظن ه? هک دهد4 ناش»
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 بآ x�1فا0å V رد ردنکسا هک 1�یمز~ نامه .دوب عقاو اùلو دور و زاقفق xy1ب هک 1�یمز~
 ،»تاملظ ه? ردنکسا x�1فر« شخ? زا ش`پ ،همانردنکسا رد 4اظن .درک روبع نآ زا ناویح
 ه? اجنآ زا دنار هúس :دوب نارزخ یاهرYش زا Vm هک د]*گ4 ر]~ رYش ه? ردنکسا x�1فر زا
 یرجه 372 لاس رد هک ،ملاعلادودح رد .�yگتخت ار تخت نآ دنÊب ات هک ûر]~ تخت
 ردنا نخس« شخ? رد ،رزخ �0اvفارغج تvعقوم صوصخرد ،تسا ەدش فvلأت یرمق
 رگVد و ا]رد و ەوک ناvم تسا یراوید یو ق��م« :تسا ەدمآ xy1نچ »نارزخ تvحان
 شلامش و ،تسا ەوک شcýغم و ،تسا ر]~ یو بونج و ،لتآ دور زا ü1ع? و تسا]رد
 وا. یو زا و .راvسÁ ۀتساوخ ا? و نادا?آ و تمعن راvسÁ تسا ��یحان نیا و .ردننو و ساذارب
1�یمز~ و ،هتسÁخی یاهەوک ا? ،دوب "لامش" اجنآ )27(».ددع0t د�y1خ ەدرب و دنøسوگ و 
 روضح 1�یمز~ ره زا رتxy1گنس دوخ نامز رد ،ناخّروم یاههتشون ەاوگ ه? هک دوب
 نکمم هنوگچ .تسا هتفر ناvم زا نا�Yان هک تسا 0tا·ح نوچمه خــــ]رات رد اما ،تشاد
 زا "m·س" ه? ؛تسا هتفر اما ؟دورب xy1ب زا هنوگنیا هلاس دصدنچ یروتا�åما کV هک تسا
 راوس نآ رب راوسلطس ۀصق ¦صخش لوا یوار هک qطس زا رتک·س .تسا هتفر ناvم

 رد هصق نیا زا ،ون]*لاH ولاتیا .دVآ4رد »زاورپ« ه? هتسÁخی یاهەوک تمسه? و دوش4
zاVس لصف نا·m شش باتک Vیدع? ۀرازه یارب تشاددا Vهک یرظن ا? اما ،دنک4 دا 
 وا .دنک4 دراو هشدخ یدودحات نآ 0tدا شزرا و لالقتسا رب ،دهد4 هصق نیا ۀراÀرد

 نامز ناتسمز کV رد õید? تvعقاو کV زا تسا ��یعقوم ناتساد عو�~ ۀطقن« :د]*گ4
 ÿحق 1�عV ،دوب ەدش نآ �yگرد ش+cتا یروتا�åما هک ��یعقوم ن]cتد? .گنج
x�1فرگ زا ماñان ¦یوار هک تسا نیا هصق تvعقاو اما )28(».گنسلاغز  زوسد? ��ح ِلاغز ¦
 زگره رگVد وا .دوش4 دVدzان تاملظ رد و هتسÁخی یاهەوک تش� رد و دVآ4رد زاورپ ه?
 تمسه? و دVآ4 نو�yب تاملظ لد زا ەراÀود ،4اظن راعشا رد ،ردنکسا اما ،ددرگ²نرب
 نآ رد هک 1�یمز~ .رزخ xy1مز~ نامه ق]cط زا �y1ن را? نیا دVاش ؛دنک4 تکرح مور
 یرگVد لاJشا ه? اV دننک زاورپ �0اهو�yن ه? لسوت ا? دندوب رداق هک دن�شاد روضح یدارفا
 :دس+*ن4 هسلخ نYک نونف ،مس`نمش باتک رد ەداvلا اچ�yم .دندوب نمش اهنآ .دنیآرد
 قاقتشا .دسر4 ام ه? یزوگنوت )saman( نمش زا هvسور ق]cط زا نمش ۀژاو مVدVد ام«
 ۀژاو ̂ف e+*ناوآ( 1�یچ نم -اش زا )ت]cکس»اس یاناما�~( }اz 01اماس زا حالطصا نیا
zا{( مهدزون نرق ناسانشق�~ ��ا طسوت هک zش`پ اهتدم ،دوب ەدش هتفریذ )لاسرد 

 رارق دvیأت دروم )فورازنا? Ëtدرود طسوت 1846 لاس رد ،توش .ویل?د طسوت 1842
 نیا .دش در رفول.0t طسوت 1917 لاس رد و تمvن .Ët طسوت 1914 لاس رد و ،تفرگ
 ەدرک تا·ثا اهنآ ،��خانشاوآ یاهتها·ش Ë1رب بºس ه? هک دندوب دقتعم نادنمش»اد
 لوا فرح .تسا هتسÁاو }وغم – کرت یاهناÀز زا òورگ ه? یزوگنوت ۀژاو نیا هک دندوب
K رتP دقVتروص ه? یراتات رد هک م k اووچ;� j، V0وا� x )دننام ،تماص فرح ach 
 لداعم یزوگنوت نمش ،تفرگ لJش s،s ، s یزوگنوت -وچنام و ،ts، c لوغم ،)01املآ
�خانشاوآ قیقد�،  Hا? }وغم -کرت )ماق( ماVقد هک ،دشا? دvاق

_
 رد »نمش« یارب Ëالطصا 

 ؟دراد �0انعم هچ رزخ اما .718 ص )29(».تسا Pرت یاهناÀز ��ش`ب رد نآ قیقد یانعم
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 خــــ]رات باتک رد پلناد.م.د ؟دنتفگ4 نخس 01اÀز هچ ه? و ؟دندوب 01اسک هچ نارزخ
 ۀژاو ود Vm ۀدشهتفریذz قاقتشا ر�ا« :دس+*ن4 نآ یانعم و رزخ مان صوصخرد نارزخ
 یدا? رد هچنآ زا رتعیسو یاە��سگ رد اهرزخ مان ،دشا? تسرد �0اÐورا یاهناÀز رد جیار
ارهاظ .دراد راش�نا ،م]رادنپ4 رما

_
 یراÂنوه ک]cچ یاهراوس ه? زاغآ رد راسوه ۀژاو 

 یرگنه تلود ناراذگنا�vب – اهراجم و اهرزخ ناvم دنویپ ...تسا ەدش4 قالطا ]یراجم[
 مسا زا دترم موYفم ه? 01املآ ر��1ک ۀژاو ،مولعم رارق زا .تسا íطق و 1̄]رات -]ناتسراجم[

 یانعم و یوغل ۀش+ر ،رگVد یوس زا .دندوب ەدش یدوYی هک تسا ەدش قتشم �0اهرزخ
الومعم ؛تسا مYبم Hq ه? رزخ ۀژاو

ً
ق« Pرت لعف نب زا ê1صو هجو دن]*گ4 

َ
 ه? »ز

Pراوآ« یانعم
Q

« Vع رد ار مان نیا ا]*گ )30(»...تسا �;وده?هناخ ا�t0رع رد و یرازوک یt 
 هتشون اهیرزخ صوصخرد یرمق یرجه 320 لاس رد یرخطصا .دن]*گ4 رزخ نامه
 اهرزخەرق Vm :دناهنوگ ود رب و یومەاvس نانآ ،دننام²ن ناHرت ه? نارزخ« :تسا
 دøvس ۀنوگ و دنراد ناودنه زا داژن �0وگ و دناە�yت ەاvس ه? لVامتم ۀ�t1س هک )ەاvس یاهرزخ(
 ناÀز دروم رد )31(»...دن�سرپت? یرزخ نا.درب .دن�سه ا·]ز �y1گناتفگش یزرط ه? هک
 روترآ xy1نچمه و پلناد.م.د ،mسرونیم ،دلوترا? �yظن ،ناخروم ��ا هک تفگ دVا? اهرزخ
 دقتعم هک یرخطصا و یومح توقاV فالخرب ،مهد�y1س ۀلvبق باتک رد راجم ¦رلسوک
 نیا رب ،درادن تها·ش  رگVد یاهناÀز و ;ور و ;راف و Pرت ه? اهرزخ ناÀز دندوب

 زا س� هک دنک4 دvأت هتکن نیا رب �y1ن 0tن]*ت .دوب شاووچ اهرزخ ناÀز هک دناەدvقع
 V²دق Pرت هجYل زا ەژاو تس+ود دودح راجم ناÀز رد ،رزخ و راجم یاهناÀز �0ادج
 ن]cتV²دق زا Vm ار شاووچ �y1ن تئیه داوج ��کد .دوب اهرزخ ناÀز هک دراد دوجو شاووچ
 لvکشÙ رزخ و راغل? یاهناÀز ساسا رب دسر4 رظن ه? هک د]*گ4 و دنادP 4رت یاهناÀز
 xy1ب هک منک ەراشا هتکن نیا ه? تس`ن د? اجنیا رد .)32()یدالvم10-5( دشا? ەدش
 نادنچ اهرزخ صوصخرد 4السا ناخروم زا Ë1رب رظن ،فلتخم یاهروشک ناخروم
 ەدvگنج بارعا ا? لاس دص زا ش`ب اهرزخ هک تسا نیا رما نیا لvلد دVاش .تس`ن ت·ثم
 :تسا هتشون ەرا? نیا رد پلناد .دندوب هتسÁ نانآ یور ه? ار اÐورا ق�~ ه? ذوفن ەار و
 ندvسر ماÂنه هن�yپ Òافد طخ تvعقوم ه? ه0vش لH رد مالسا زاغآ رد زاقفق تvعقوم«
 تردق ردقنآ ،اهکنارف دننام ،اهرزخ .دوب -دع? نامز کدنا رد– نآ ه? مالسا نا]cکشل
 نادvم رد گرزب ید�tن لا·ند ه? ،برغ رد .دن�س�ا? نامجاYم تالمح ربارب رد هک دن�شاد
 فرظ اهرزخ ا? گنج رد ،ق��م رد هک }اح رد .دش نشور گنج تشون~ روت 1̄]رات
 ،تفاV ناVاz افلخ ²جاYت تردق هک 4اÂنه و دش» لصاح íطق ۀج�vن 01الوط �0دم
 دنداد ناش» زاقفق دح ات ناریا S1ارا ̈فت دوجو ا? بارعا .دوب اجرباz نانچمه ه]رزخ
 و هلمح ه? مادقا اهرزخ روشک رد دروم نیدنچ رد .دن�س`ن دوخ تاحوتف ۀمادا ه? رداق هک

 یاهگنج زا دع? ،زاقفق تسدارف .دندش» مئاد رارقتسا ه? قفوم اما دندرک هلمح دض
zاVانناzقتسم ۀ]رزخ ،ریذq ~Àزا ش`ب شاخ تعسو ،}امتحا لزلزت دوجو ا? هک دروآر 
 ناJما مالسا هقطنم نیا رد اهدع? .داد ناش» اهدع? ار دوخ تردق یاهە�yخذ و دوب بارعا
1�ید تروص ه? اما ،تفاV ششخرد zسم دننام( ەدشهتفریذvحvمحت هن )اهرزخ تvq زا 
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Pداتس�ا .حتاف نا]cکشل بناج
Q

 ی��yارف راثآ و تاع·ت -مVدرک ەراشا هک هنوگنآ -اهرزخ 
 یاÐورا خــــ]رات کش0t ،دن�شادن ار اهگنج نیا رد یرادVاz یاراV مدرم نیا ر�ا .تشاد

الماH هvسور صوصخه? و �{�~
ً

 ناخروم ê1نم ەاÂن ،هج�vنرد )33(».دوب رگVد Òون ه? 
 زا رود �y1چ ،دراد4 ناعذا نآ ه? شÁاتک رد �y1ن رلسوک روترآ ��ح هک هنوگنآ ،برع
 رد« .دراد ی��ش`ب ح*ضو نالضف نبا �yظن Ë1روم یاههتشون رد ��ح .تس`ن یراطتنا

 ار اه��ش هک شوپدvفس دvشر برع کV .دندوب ەدvباوخ ن]cفاسم .مVدوب ەدز رداچ هحاو
 نبا ۀمانرفس زا هتشون نیا ،هن »...تشذگ نم ولج زا د?اوخ? تفر4 و دوب ەدرک رامvت
 یارجام اما .تساJفاH برع و لاغش ۀصق زا ،تس`ن ە�yغ و یدوعسم خــــ]رات و نالضف
 زا ات ماەدvشوک نآ ه? ندvسر یارب اجنیا ات نم و دراد طÀر qصا ع*ضوم ه? هک Y²م
 ەدش یدوYی ەرا·کV یدالvم 740 نرق رد اهرزخ هک تسا نیا ،موش» جراخ نآ �yسم
 íماج مال0t Hرع ناÀز رد اهرزخ ندش یدوYی ۀراÀرد هک دس+*ن4 شÁاتک رد پلناد .دندوب
 ەراشا برع ناخروم یاههتشون زا �0اهشخ? ه? دوخ ۀتفگ تا·ثا یارب و ،درادن دوجو

 خــــ]رات ۀراÀرد 4السا عبانم زا کV چیه رد« :دنک4 راYظا xy1نچ ،لاح xy1ع رد اما .دنک4
 رما نیا ،یو راYظاه? .تسا هتفرن 1�خس یدوعسم ۀتشون زا رتقیقد ،اهرزخ نید �yیغت
 )34(».تفرگ تروص دvشرلانوراه تفالخ نامز رد و یدالvم 800 لاس دودح رد
 طقف اجنیا رد نم هک دراد دوجو ê1لتخم تارظن اهرزخ ندش یدوYی تلع صوصخرد
 کش نود?" هک هتکن نیا رکذ نمض رلسوک  .منک4 رکذ رلسوک روترآ باتک زا ار یاهنومن

 e»ا�y1ب و 4السا کرادم هک 01اققحم ��فگش زا رتمH مvمصت نیا زا ناشن̂]اعم ��فگش
 نورق رد راجم ۀعماج باتک زا 1{ار�اراz ،"دوبن دندرک4 هعلاطم دروم نیا رد ار ی�tع و
 فار�اراz نیا رد اترا? ��کد هک تسا دقتعم رلسوک( ار اترا? لاتنآ ��کد ۀتشون مYن و متشه
 طوcÀم لئاسم ه? دناوت²ن ام تاقvقحت« :دروآ4 )دنک4 ت·حص یدوYشم ��حاران ا?
 تلود ²سر نید ۀلئسم ه? ار نا.دنناوخ هجوت دVا? }و دزاد�åب دVاقع و راJفا خــــ]رات ه?
zاشداò نک بلج نارزخvی نید .مYاح ۀق·ط ²سر نید دوñدرگ مVفگ ه? مزال و دx�1 
 دناوت4 دوخ یدوYی �yغ 4وق فرط زا ²سر نید ناونعه? دوYی نید لوبق هک تس`ن
�لاج ع*ضومt ا? ام تروص ره رد .دشا? هعلاطم یاربVنک هجوت هتکن نیا ه? دvنیا هک م 
�فگش بجوم هک 1�یدون� Hلvدرگ دناهتخادرپ اهرزخ خــــ]رات ه? هک 01اخروم هVع ،ەدqمغر 

 مغرqع و ق�~ فرط زا ناناملسم ذوفن و تvحvسم جــــ]ورت ه? س»ا�y1ب دVدش ۀقالع
 ەدوب همه تVذا و رازآ دروم و 4اح نود? هک 1�ید ه? تردق ود نیا ;اvس یاهراشف
 ناونعه? دVا? هjل? ؛ددرگ �êلت ەداس قافتا کV ناونعه? دناوت²ن نیاربانب .تفرگ ماجنا
 ،ق]cط ره ه? )35(».دوش هتفرگ رظن رد رزخ òاشداz لقتسم تساvس زا یاهناش»

 همادا نانچه اهگنج اما .دن�شاد داقتعا بوتکم تاروت ه? و دندوب ەدش یدوYی اهرزخ
mنهرف تYج زا لقاال ،مVدق راvسÁ 01ارود رد« هک اهسور .تشاد

Q
 رارق اهرزخ ذوفن ر]ز 

 àاخ زا �eخ? برغ رد هک دندوب ەدش دنمو�yن ردقنآ مYن نرق ندvسر ا? ...،دن�شاد
 قبط ،تVاYن رد و )36(».دنروآرد دوخ ̈فت ه? ار -)؟م878( فPV رYش هلمج زا -رزخ
 یاهرزخ یدالvم 965 لاس رد ،فPV تلود مñاح ،والسÙا]*س ،ناخروم یاههتشون
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 ناvم qخاد گنج والسÙا]*س گرم زا س� .داد تسکش ار )ناقاخ( ناخ ی�tهر تحت
 اهرزخ تردق لوفا هک Y²م ۀعقاو .دش زو�yپ �yمVدالو شکچوک �� و تفرگرد وا نا��
 4اظن یو�yن ا? اهسور ،لاح ره ه? .دوب تvحvسم ه? �yمVدالو ند]ورگ دvشخ? تع~ ار
 تس»اوت ،دن�شاد شقن �y1ن س»ا�y1ب نانارمJح نآ ی�yگلJش رد هک یاهشقن و حcط و دوخ
 :د]*گ4 نورا? لوق زا ەرا? نیا رد رلسوک .دنک دVدحت هjل? دوبان هن ار رزخ یروتا�åما

 تسد زا ار دوخ یروتا�åما و دندش اهسور بولغم هک 965 لاس زا س� اهرزخ هچر�ا«
 طساوا ات یاەدش کچوک یاهزرم لخاد رد ار دوخ یدوYی نامVا و لالقتسا نکvل دنداد
 مVدق ناvلvئا~ا نوچمه اطسو نورق یاهرزخ هچر�ا )37(».دندرک ظفح مهد�y1س نرق
 زا هن ،دن�س»اد4 ثفاV زا ار دوخ بس» ،دن�شاد 1�]µگتلزع و �;وده? هناخ ت`صاخ ود
Pرزب شخ? ،ناخروم دvیأت و 1̄]رات عبانم قبط رب ،رزخ یروتا�åما �;اÐورف زا س� .ماس

Q
 

 رظن ه? اما« :د]*گ4 پلناد .دننک4 ترجاYم �{�~ یاÐورا ه? دوخ xy1مز~ زا اهیرزخ زا
mمه �{�~ یاÐورا ناVدوYی هکنیا زا وگتفگ رد دسر4

Q
 -اهیزانکشا یاz ،دننارزخ را·ت زا 

Vع�  )38(».دVآ4 ناvم ه? -زورما یاvند یدوYی مدرم شخ? ن]cتگرزب 1
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ا·]cقت ،درب4 راH ه? شراثآ یاههنحص تºث و تVاور یارب اJفاH هک 1�یÀرود
_

Àxy1رود ا?   ۀمه ¦
 .دنک4 ەدافتسا دVاو ;دع زا شاÀxy1رود یارب وا هکنیا لvلد ه? .دراد توافت نا.دنس+*ن
 �y1چهمه .تساجنآ �y1چهمه .درادن دوخ Vmدزن رد ی�y1چ وا .تس`ن یدارا باختنا نیا اما
 ِتاملH ؛تسا تاملH وا رازبا .دوش4 کVدزن وا ه? هناVذوم هک ،یرامvب زجه? ؛تسا رود
 ا? ،شدنل? و ەاتوک راثآ ا? .تسا هتفگ نخس تاملH ق]cط زا و تاملH ا? وا .توص نود?
Vن »همان« اما .ش�اههمان و اهتشاددا�y1 هک دنچ ره Vm م یاهەار زاYا مVظفح و داج 
 اما .»یرود« ۀتفvش ِناس»ا نیا یارب تسا یاهناYب ،دوش4 بوسحم وا̈ ع رد طا·ترا

 رب ،درک ناÀز ۀلوقم هجوتم ار نیاتش�گت]و هچنآ هک درک تا·ثا ناوت²ن هک هنوگنامه
 .درک تا·ثا ناوت²ن �y1ن ار اJفاH یارب »همان« ِدرکراH ع*ن نیا ،دوب وا ِدوخ ِناÀز ِتنjل ،ضرف
 دعاوق ا? وا روآتYب ¦زرم0t یاvند .تسا توافتم تvعضو ،اJفاH صوصخرد ،نیادوجوا?
 ناوت²ن هچنآ زا« هک دریذúب ار لصا نیا دناوت²ن هکنیا لvلد ه? .دناوخ²ن سوتاتارت
 ا? �y1ن ار ناÀز ،دور4 اجکره ش�هذ )39(».تشذگ توکس ه? دVا? ،تفگ نخس شاەراÀرد
1�یÀرود .مYبم اV تسا حضاو دش�دنا4 نآ ه? هچنآ هکنیا ه? انتعا0t ،درب4 اجنآ ه? دوخ 
 ار تاجن ��شک شاÀxy1رود ا? وا .تس`ن وزورک نوس�یبار Àxy1رود ،دراد راvتخا رد وا هک
 ەداتفارود ۀر]µج نآ ه? ار وا هچنآ ار]ز .تس`ن راH رد �0اجن هک دناد4 .دشک²ن راظتنا
 یاهجنر ا? ،ماەدش ناYنپ ماهفرح طسوت نم« .تسافتخا و یرود ه? لvم ،تسا هتخادنا

ا·لاغ ار مدوخ یافرژ هک متسه نم طقف اما .ماە�yغ و 0tدا یاهش�ارگ ا? ،ماíقاو و }اvخ
_

 
 1{اH و .مشا? دونشخ همvن طقف ��ح مشا? رداق هکنآ زا ش`ب �0ردق ا? و منک4 ساسحا
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 دولآرهز یاvند نیا ات منک ساسحا هفقو0t تعاس عــÀر کV یارب طقف ار افرژ نیا هک تسا
 xy1مه و )40(».ندش قرغ لاح رد 4دآ ناهد رد بآ هک دوش یراج مناهد رد نانچ
 ەاÂن یاهش�دنا ه? ��شک یاجه? دوخ Àxy1رود ا? ەر]µج نیا زا وا .تسوا ۀر]µج »افرژ«

 �0اظحل یارب ق]cط نیا زا دVاش ات ،ەدروآرد وزورک نوس�یبار لJش ه? ار دوخ هک دنک4
 ن]cت01رم ،مv]*گ? رتقیقد اV ن]cتعفترم تقوچیه نوس�یبار ر�ا« :دوش دونشخ همvن
1�تورف اV رطاخ یالسÙ یور زا هچ الاح ،دوب ەدرکن کرت ار ەر]µج ۀطقن Vسرت ا Vآان اìاò 
Vنتلد اm

Q
 ناش�اهÀxy1رود �y1چان درب و اه��شک ه? انتعا0t نوچ }و ،دوب ەدش فلت یدوزه? ،

 ،تفرگ وخ راH نیا زا ندرب تذل ه? و تخادرپ شاەر]µج ~ات~ رد سسجت و شواH ه?
 11 با? ه? ەا. ؛دوش4 ە�yخ اهرود رود ه? Àxy1رود xy1مه ا? وا )41(».دنام? ەدنز تس»اوت

 ەا. و حیسم روYظ ه? ەا. ،پملا ناVادخ ه? ەا. ،قیتع دYع یاهبا? رگVد و ش�ادvپ رفس
 رد هک یاەدمآرود زا نامه ؛تسا ەدvباوخ توبات رد ەدنز هک ËåراJش سوارگ ه?
 ه? هن نم« :د]*گ4 شوناV واتسوگ ه? Àxy1رود xy1مه تش� زا .تسا ەدنام تسدرود
 ناvم نیا رد دارفا .منÊب4 ار هعقاو طقف .اهەدشک]cحت ه? هن و منک4 رکف اهکرحم
 دناوت4 اجک ،تسا هنحص یور اههش`�1Ðه ا? هک یدقان -õگناو .دنرادن یاەدمع شقن
 و )انهلvم اهدع?( انهلvم مناخ ه? Àxy1رود xy1مه تش� زا ��ح )42(»؟دنک 0tا]زرا ار یزا?
 ش�هذ تvعقاو ه? ەد0vسچ ِناÀز .دس+*ن4 همان )ز]µع ۀس`لف اهدع?( هس`لف ە�y1شود
اقvمع نانخس زج ی�y1چ

_
 تقادص xy1مه ەا. هک یاهنوگه? .دنک²ن دvلوت هناقداص 

 ەوکش دنک4 عو�~ و ددرگ4رب وا دوخ تمسه? �yشمش ۀصق ¦�yشمش دننام شطرفم
 زا مه ،دوخ زا مه ،ار وا هک دنا̂یانع عقاورد ،یرود و Àxy1رود �0وگ .دوخ زا ندرک
0tلادع� یاهمهوت و اهغورد زا 0tادرم« ه? ار ناYج وا رظن رد هچنآره و اهیدvلz و �
 .دنراد4 ناما رد ،)43(»دروآ4 ناYج ه? àان�شحو یاهالویه و دنک4 لVد·ت ەدvسوپ

 ەدمآ ~ه? رگVد ش»امز اجنیا رد }و .د?ا4Vزا? ار دوخ ،جنر ک]رات ۀنÊئآ رد اYنت ،ناس»ا«
 )44(».تسا
 

 
 

 1401 رو]Ycش - یرزخ ِبوتکم ِتوYبم ۀلاقم زا vüخلت
 

----------------------------- 
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