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 (نويس ، شارع و داستان)نويسندهميرزا احمد محدث خراساني               

مرحوو ميمزوورحميمححوو يماوو ييدرميووخانيادي وویيدووخا ماليمهووز يقوحوونيم وو يح وو ي ي  وو  ي ووخيي

پز يوو جي ووجي وو د لي ي دوووزتي ي ر زوو ي ي قوو ي يييووخسييووخ  جيمر دزوو يا نووني ووجيييچن هوو 

 و اي وجي نو حيييي ما ،يم  ل يش .ي و  يم شوخميمرحو ميحوخخيشوز يحعو ي مقو ييييييييدطخ جيمشغ سي  ال

د داگووخميمهووز يمشوو   يمحيقوووت،يح وو ،ي  وو  ي ياروو ري وو مي يخوو د يمدشووخا يم ييوو  يييووخس

 ز وني  وزتيييگ  ن .يپ دشيمرح ميحوخخيشوز يقوونيماو ييدرميوخانيازوييقوخلحنيد وخاني ي يييييييييمن

ي  ا.ي

  ي اصوووز  يدووو ايديمياديحووو حلي. وووخحياحووو ا.يم ووو مخ ي يما زوووخ يدميمحيما وووريمرحووو ميشوووز ي

مهلليحووخخيمزوورحمييماحوو   نيما ووشيازشووخ  د ي  وورلي وورا.ييوووليشوورنيلحدووجي يخوو ماز يدمياديما ووري. وو ي

نيمهلليملدظحوويمححوو يموو ددي وويا يگ دماوو .ي حسنووز ياد دي وعوورجيدمياديما ووريميووخ ز ي يدگوو مدي. وو يي

حووخنيمزوورحميحعووننييوو ي مد ي يق مووجيحووخخيشووز ي درووريحم وو  ي يقووخلتيد ووخانيحووخخييووز يماحوو اييييي

 ووو.شيا دليلزعووخاليمل زووخ ي يقووو ميميوو منيدميادييييي4637مج  وو  ي وورميگر وو .يم شووخميادييووخسيييي

اماشووهخليمشوو  ي. ووخحياحوو اي يپووليمحيم حووخميادياماشعوورم يقووخلني  وورمميادي حووز يدشوو جيا دلي وو  يييييي

 خميديخاز .يلزعخاليدمي جيپخ 

 وخ يم نو ايمهو سيق خ و ،يقر وخم،يمدو  ،ي وخد  ي يحو   يييييييييياهخدشي وز يمحيالي وو ي  وخرياديحمزنوجيييي

ي  ممي جيم مدايح ريمشخدلي را:ييم يمحي دخلز يقوحنياخم راليمي ي جيمحي حوجي.ا خيمنيگ شج

ي.4636 خ يح ر ييجخاي)ا(،يما شخدم ي.ي خميخ د،يي خ يمد  ياديازخ  ي و ل

 ووو ،يخووت،ياشووريمجحوو يردووخ ريييي5خوور.مييق وور ي) ر حووجي يشوورنيا  خچووجي رعووزريهووخ ن(،يييي ووو لي

ي.4637مي من،ي

ي.4635د دشز ي خ خمياديقوتيخر.م،يما شخدم ي.ي خميخ د،ي

يملحن ظر.يدمحيدور يماعخمياديخر.م،يمؤيعجيممخمي

 ووجيا وو مديي4638مزوورحميمححوو يماوو ييدرميووخانيد ووريشووخايا تيدم ووخم،ي زجوو  تيم رمووخلييووخسيييي

يد ز ي جيدخكييوراليش .يمد  ايش خ  ي يادي  مديح خد هخليد م ج

اعوو جي  ووخري وو اي ووجيمر وويييي5333دووخا ماليم شووخمي  خ  خاووجيش صووني.ميمرحوو ميدمي ووجي ووخل ي وورييي

 ديخاني ي  خ  خاجيمر ي ياماشهخليم  مياح اا .يمط ا


