
یمارگ نانهیم مه اب دنچ ینخس

 وا اب هک یسکِ یاپ ِریز رگا هک تسا نیا رب رواب ار ،یمالسا یروهمج ِنارادمَدرَس نایم نآ زا ،نامدرم زا یهورگ *
 .دنسر یم ناشیاه هتساوخ هب و دنور یم الاب اهنآ ،دروخب نیمز هب وا و دنراذگب هُزبرخ تسوپ ،دنراد یراگزاسانِرس
 ؟!نامدرم زا هتسد نیا ،دنشیدنا یم هنادرخبان هچ
 یگدنز زا یملیف نتخاس نآ ِنشور رایسب ی هنومن .میا هدینش و هدید نیشیپ یاهلاس نیمه رد ار اه یشیدنا جک هنوگنیا زا یرایسب
 هک درکن  هدروآرب ار ناشنمدَد نیا ی هتساوخ اهنت هن هک تسا یمالسا یروهمج یوس زا ،نیگنس ی هنیزه اب ،گرزب هاشاضر
 .دروآ راب هب ینوراو دروآ تسد هناتخبشوخ ،چیه
 .دیسر مه زرم نورب هب هک ییاج ات ،هدیخرچ تسد هب تسد دش هتخاس هک زاغآ نامه رد ،ملیف نیا زا ییاه شخب
 .نزب .دنکن درد تتسد هاشاضر هک دروخ یم شوگب مه یرانک یاهوگتفگ ،دنز یم بوچ اب ار دنوخآ کی هاشاضر هک شخب نآ رد
.تسا راوازس دنوخآ .نزب مه زاب
 ِشخپ و ،فازگ یا هنیزه اب مهنآ  هاشاضر یگدنز زا نیغورد یملیفِ نتخاس اب دندیشوک اهنت هن ام ِناریا رب ِناگدش هریچ *
 شوه اب رایسب ناریا مدرم و تلم هک دندوب هتفاینرد نانادان نیا .دنربب ار یولهپ نادناخ یوربآ ،دنتساوخ رادخاش ییاهغورد
 و اهدنوخآ ِهورگ زا اهنت هن شیپ زا شیب ناریا تلم هک دش نیا ،اهنیا ی همه دروآ تسد .دنروخ یمن ار اه هوای نیا لوگ و دنتسه
.دنتشاذگ رانک و دندیسوب ار نید .دندیرب مه نید زا هک ،دنتسج یرود نارادَم نید
 نامز رد هک تسنیا هدش رایسب ِششوک ،یمالسا یروهمج یوس زا نآ ِشخَپ رد هک ییاهغورد زا یکی ،شیپ اه لاس زا *
 هب دنتسناوت یم یناسک .تسا هدوب اهنآ ِنادنزرف و لیماف رازه ِتسد رد یروشک یالاب یاه هاگیاپ یولهپ ِهاشداپ ودِ یهاشداپ
.دندوب یم لیماف رازه زا هک ،دنبای تسد یرادَمروشک ِدنلب یاه هاگیاج
 هب شراذگ ،ددرگ یم راک لابند هک انشآ نامهب رتخد ای تسود نالف ِرسپ رگا هک تسا نینچ ناهجِ یاج همه رد هکنیا تسخن -
 تسد هب رد یرتشیب ِتخب ،دشاب وا ی هداوناخ ِناشیوخ ای ناتسود زا نامزاس نآ ای هرادا نآ ِنیشنرف هک دتفیب ینامزاس ای هرادا
  .تشاد دهاوخ ار راک نآ ندروآ
 .دنابسچ ناوت یمن مه بسچ اهراورخ اب ار بسچرب نیا و تسا گرزب غورد کی ،شور نیا ِندوب ریگاج همه هکنیا رگید ود -
.دوب یم تفرشیپ هب نانآِ یگتسبلد و ییآراک ِشجنس یوزارت ناناوج یگتسیاش و یدنمشوه اه یولهپ ِیهاشداپ نامز رد *
 هوای نیا هک ینادرخبان زا .دوب داوس یب وا هک تسنیا دننز یم گرزب هاشاضر هب هک ییاه بسچرب زا یکی ؛دوش هتفگ دراد اج  
 شناد لابند هب و هدرک یهاتوک ناشیا و دوب روشک رد یهاگشزومآ .… و       ناتسریبد و ناتسبد ایآ ؛دیسرپ دیاب دنیوگ یم ار اه
 !؟دنتفرن نتخومآ
 اپ رب هاگشناد سپس و هاگشزومآ و ناتسریبد و ناتسبد ناریا رد ات داد روتسد هک دوب هاشاضر نیا هک تسین نتفگ هب یزاین  
.دنناسرب هتفرشیپ یاهروشک ِیاپ هب ار ناریا دنناوتب و هدش رادروخرب ندید شزومآ ِیتخبشوخ زا روشک نادنزرف ات دوش

 نوگانوگ یاه یرامیب .دوب ناراگزور نآ یاهروشک نیرت هدنام سَپ زا یکی ام ناریا ،هیراجاق ی هریجنز نامز رد ،اهزور نآ رد *
 ماک هب ار مدرم زا یرایسب ِرامش هلاس ره و درک یم دادیب رگید رادریگاو یاه یرامیب یرایسب … و سیلفس - هلبآ - مخارت دننام
 .دناشک یم گرم



 .نیمزرس ندرک دابآ زج ،تشادن رس رد یا هشیدنا یناوجون زا هک دوب ناریا ی هدروخ کاپریش ِدنزرف نیا ،گرزب هاشاضر نیا *
 ام هژیوب ،یناریا و ناریا یزارفرس ی هیام هک داب داش شناور یتسار هب .درکن راذگورف یششوک چیه زا هار نیا رد هک مه میناد یم
 .تسا ناریا ِنانز
 هب یگدیسر اهنآ زا یکی هک داد ماجنا یگرزب یاهراک هاتوک ینامز رد و دش نومنهر تفرشیپ ی هداج رب ار روشک هک دوب وا مه
 .تشاذگ تشگنا اهنآ رب و تفگ نخس رگید ییاج رد دیاب یم گرزب هاش نیا یاهراک زا .دوب اهناتسرامیبِ نتخاس و مدرم تشادهب

دش هتخاس گرزب هاشاضر نامز رد هک نادزون و ناردام زا تیامح هاگنب
  

 ورنیا زا .دنشاب هتخومآ شناد هک دراد یناناوج هب زاین روشک ،نیمزرس دربشیپ یارب هک دوب هتفایرد یبوخ هب گرزب هاشاضر *
دنزادرپب نیمزرس ینادابآ هب و دندرگرب روشک هب و هدید شزومآ ات دتسرفب اپورا هب ار هتسیاش یهورگ هک دش نآرب
 ،دندینارذگ یم هک )یروکنک ( ینومزآ اب ناناوج ،دوشن هتشاذگ اپ ِریز یسک یگتسیاش هکنیا یارب و گرزب نیا ماجنا یارب *
 ِهار .دوبن هتسب نانآِ یور هب تفرشیپ ِهار ،دندمآ یمنرب نومزآ نیا ِسَپ زا هک مه ییاهنآ .دندش یم هداتسرف اپورا هب و هدش هدیزگرب
 ار دوخ ی هدنیآ  و دننیبب شزومآ هتفر ،دوب هدرک اپرب هاشاضر مه ارنآ هک هاگشناد هب دنتسناوت یم اهنآ .دوب نانآِ یاپ ِشیپ یرگید
.دنزاسب
 هک دوب هنوگنیدب .دش لابند زین یولهپ هاشاضردمحم یهاشداپ نامز رد و هدش زاغآ هاشاضر نامز رد هک دوب یا همانرب نیا *
 دنوخآ ِروخآ رد رس و هدوب هاگآان و رامیب شنامدرم نیرتشیب هک یا هدنام   سَپ ِروشک زا ،اه یولهپِ یهاشداپ لاس ۵۷ زا سپ
 .دز یم یربارب سوک ناهج یاهروشک نیرت هتفرشیپ اب هک دش هتخاس یروشک ،دنتشاد
 و هدرک زاورپ نشور یا هدنیآ یوس هب و هتسشن ناشیاهوزرآ لاب رب دنناوتب ات دش هداد لاب و رَپ ناناوج هب هک دوب یناریا نینچ رد
.دنزادرپب روشک ینادابآ هب



 و هدرک زاورپ نشور یا هدنیآ یوس هب و هتسشن ناشیاهوزرآ لاب رب دنناوتب ات دش هداد لاب و رَپ ناناوج هب هک دوب یناریا نینچ رد
.دنزادرپب روشک ینادابآ هب
 ار مراهچ ِنت و ما هتشاد ییانشآ کیدزن زا نانآ زا نت هس اب و ما هتشاد دروخرب ناناوج نیا زا نت راهچ اب مدوخِ یگدنز رد نم *
 .تسا هتخاس دوخ یدرم هک ما هتفایرد و هتخانش شیاهباتک و اه هتشون هار زا مه

 زج یا هشیدنا ،تشگرب هک ناریا هب و دش هداتسرف اپورا هب گرزب هاشاضر نامز رد وا .تسا مدوخ یومع نانآ ِنیتسخن  -
 ییاه نامدای شَیناوجون و یناوج زا ،مدوبن شیب یا هلاس ۱۷ ای ۱۶ رتخد نم هک یماگنه مراد دای هب بوخ .تشادن روشک ینادابآ
 شا هداوناخ تفگ یم میومع .میا هدوبن هداوناخ رازه زا مه یور چیه هب .تسا یناهپسا نایرتفد ی هداوناخ ِرابت و هشیر .تفگ یم
 مه نامز نآ ناهپسا رد .دوش دنوخآ و هدناوخ یگبلط سرد هک دنتساوخ یم .دنتشادن یراگزاس ِرس نادنچ وا ِندناوخ سرد اب
 هدرک یم راک اه هچوکِ غرب غارچ ییانشور ریز رد و هتفر یم هچوک هب دوخ یسرد یاهراک ماجنا یارب وا .دنتشادن غرب اه هناخ
 یارب زا اهنت ،درک ادیپ یسرتسد هک مه یهاگیاج ره هب .دش راک مرگرس ناریا نهآ هار رد اپورا زا تشگرب زا سپ وا .تسا
.تسا هدوب شراکتشپ

 زکرم ِناتساِ یرادناتسا تسپ ات تسناوت هک دوب شدوخِ ینورد ِتساوخ و یگتسیاشِ یپ رد زین وا .دوب مردارب مه نت نیمود -
 راک هب نامز نآ ِرگید ِناردپ زا ینارایسب دننام زین ام ردپ اریز .دوب دنم هلگ نامردپ زا ،درک یم دای هک شیناوجون نامز زا .دسرب
 زا یرایسب دننام مه وا .دوب تسود ناریا و راکتسرد ،هتخاس دوخ یدرم هک داش مردارب ِناور .تسا هتشادن یراک وا شزومآ و سرد
 زا تشاد ینوخ رپ ِلد  میتسشن یم وگتفگ هب مه اب هاگ ره .دمآ نوریب ناریا زا و تشادرب ار شناج ۱۳۵۷ شروش زا سپ نایناریا
.دور یم سَپ هب زور هب زور ،دوب هدش هدرب هجنر همهنآ َشتفرشیپِ یارب هک ار ینیمزرس دید یم هکنیا

 یسک ،متسه ناشرانک رد ،ناریا نارزابم گنهامه ههبج رد هک مراد ار نیا یزارفرس تساهلاس و مسانش یم هک ینت نیموس -
 زا سپ یکی ار تفرشیپ یاه هلپ یولهپ هاشاضردمحم یهاشداپ نامز رد ناشیا .یناهفصا رصن هللادسا رتکد زج تسین
 زا یناهفصا رصن رتکد ،دنا هدرک اهششوک نیمزرس ینادابآ یارب و هدیسر روشک ریزو هاگیاج هب ماجنارس و هتفر الاب یرگید
 هدوب لیماف رازه زا هک هدوب نیا یارب زا هن ،هدرک ادیپ یسرتسد ترازو ِهاگیاج هب رگا وا .تسا هتساخرب هدازآ و دازبوخ یا هداوناخ
.دشوکب روشک ینادابآ یارب و دسرب دنلب هاگیاپ هب هتسناوت دوخ یگتسیاش و راکتشپِ یپ رد وا .دشاب
 تساه لاس ،دراد ناریا هب هک )یقشع (یگشِا یور زا وا .ما هتخومآ رایسب ناشیا زا ،متسه ناشیا رانک رد هک یلاس دنچ نیا رد
 منک یم یروآدای .تسین نادرگیور یراک چیه زا هار نیا رد و دشوک یم ناملسم ِنانمیرها ِلاگنچ زا نیمزرس ِندرک اهر هار رد هک
.تسا ناریا هبِ گشِا ناشیا ی هیامرس .دنهد یم ماجنا ار راکنیا لوپ نتشادن اب ناشیا هک
 رد ،بوخِ میخ و یوخ نیا هک اتفگش .تسا هداوناخ یاه هیاپ نتشاد هگن رادیاپ هب یدنبیاپ ،ناشیا یاه یبوخ اه هد زا یکی
.دروخ یم مشچ هب یبوخب هتخاس دوخ نادرمدِرگید
 ناریا نازرابم گنهامه ههبجِ یگتفه یاه تسشن هب رابود ای کی ،دوب رامیب ناشیا رسمه هک شیپ یدنچ ،مروآ یم دای هب
 راب کی و دنتفایرد ار نآ ناشدوخ هک دوب یدوبمک اه تسشن رد ناشیا ِدوبن .)!دنتفگن هک اه هچ ناشیا ناهاوخدب هک دنامب ( دندماین
 یم نخس ناشرسمه یرامیب زا یهاتوک هب هک یماگنه ناشیا .دنناسرب نادنومه یهاگآ هب ار ناشندماین ِییارچ ات دندمآ تسشن هب
 دنتسناوتن ،دننک یراتسرپ ناشیا زا و هدوب ناشرسمه ِرانک رد یرامیب ِتخس یاهزور نیا رد دیاب یم هک دندش یم روآدای و ،دنتفگ
 هب هتسبلد و لدمرن تسا یدرم یناهفصا رصن رتکد هک تسا نآ رادومن نیا .دش ریزارس ناشنامشچ زا گشا و هدرک  یراددوخ
 زین ناشیا .دش هدزفا نآ رب هک دشن مک یناهفصا رصن رتکد ِگرا اهنت هن ،دمآ شیپ تسشن نآ رد هک هچنآ اب .هداوناخ و رسمه
 هوک دننام نانچمه ،راوگان یاهدمآ شیپ و اه یراوشد ِربارب رد اه هنیمز ی همه رد دنداد ناشن ،شوکتخس ِنادرم ِرگید دننام
 ناشَیداشلد یوزرآ و هدرک زارد راگدرورپ یوس هب شیاین ِتسد ناشیا رسمه یتسردنت یارب .دنروآ یمن دورف رس و هدرک یگداتسیا
 .مراد ار
.مدونشخ رایسب ،مربب دوس ناریا نازرابم ِگنهامه ههبج رد ناشیا ی هدنزرا  یاه هاگدید زا مناوت یم هکنیا زا نم

 زا نم تخانش .ما هدیدن زگره ار وا  نم .دراد مان یدرونهر نسح رتکد هتخاس دوخ ِدرم نیا .مراهچ نت هب میسر یم و … و -
 یا هنوگ هک کسَن نیا رد وا .دراد مان اهوزرآ یوکس رب مدناوخ وا زا هک یکسَن نیتسخن .دشاب یم شیاه هتشون هار زا وا
 ،تسوا ی همانیگدنز
 ،دوخِ یگدنز زا -
 ،هدرک یم راک نهآ هار رد و هدوب ویتوموکل ی هدننار هک شردپ زا -
 ،هدرک یم مرن هجنپ و تسد نآ اب هک ییاه یتخس و شا هداوناخ زا -
  ،هدش یناهج نامرهگ یرادرب هنزو ی هتشر رد هکنیا زا ،شیاهَ ینامرهگ زا -
  .تسا هتشون ،هدروآ ناریا یارب یرایسبِ یزارفرس کی ره هک شیاهزیوآ ندرگ زا -
 .تسا هدناسر نایاپ هب ار یگشزپنادند ی هتشر و هتخادرپ مه شزومآ هب ،ناهج رد شَندش نامرهگ زا ادج هک دوش یم روآدای وا
 ره هب وا .دور یم شیپ دزی یرادناتسا ات تسایس راک رد .روشک ِنارس ِنایم رد هتشاد یرس مه تسایس رد دسیون یم وا
 و هدوین لیماف رازه زا زین وا .تسا هدوب شراک رد یتسرد و یزور هنابش یاه ششوک ِیپ زا همه و همه هتفای تسد هک یهاگیاج
 .تسا هدوب شدوخ یگتسیاش و ییاشوک زا هدروآ تسد هب هک ار هچنآ ره

 و ناج زا همه هک رگید ی هدید شزومآ ناوج رازه نارازه و نانیا .دنتشاد ناشنیمزرس یارب یرتگرزب یاهزورآ گرزب نادرم نیا *
 زا دنتسناوت یولهپ هاشاضردمحم و گرزب هاشاضر رگا .دندش ناریا تفرشیپ  ی هیام ،دندرک یم یناشفناج ناشناریا  یارب لد
 میتسه زورید ناناوج ِرادماو ناریا تلم ام .تسا هدوب روشک ناناوجِ یگتسبمه و یراکمه یارب ،دنزاسب دابآ یناریا ،هناریو ناریا



 زا دنتسناوت یولهپ هاشاضردمحم و گرزب هاشاضر رگا .دندش ناریا تفرشیپ  ی هیام ،دندرک یم یناشفناج ناشناریا  یارب لد
 میتسه زورید ناناوج ِرادماو ناریا تلم ام .تسا هدوب روشک ناناوجِ یگتسبمه و یراکمه یارب ،دنزاسب دابآ یناریا ،هناریو ناریا
 متسین انشآ کیدزن زا اهنآ ی همه اب نم هناتخبروش .درک یرازگساپس اهنآ َکت َکت زا دیاب یم .دندیشوک روشک ینادابآ هار رد هک
 .تسا رامش یب ناشرامش مناد یم اهنت .منک یدای ناشیاه یناشفناج زا ات

 نامز رد هک تسنیا رب هاوگ اهنیا ِدننامه یناسکِ یگدنز و اهنیاِ یگدنز .راورخ ی هنومن دنتسه یتشم ،مدرب مان هک ار نت دنچ نیا *
 تفرشیپ تسناوت یم تشاد یگتسیاش سک ره و دوب زاب همهِ یور هب رَد یولهپ هاشاضردمحم و گرزب هاشاضرِ یهاشداپ
.دندیشوک روشک ینادابآ یارب لد و ناج اب هک درک یرازگساپس اهنآ ی همه زا دیاب یم .دبای تسد الاب یاه هاگیاج هب و هدرک

 مه اب و دندرواین ار ناریا ِتفرشیپ همه نآ ِبات اکیرما و ییاپورا یاهروشک زا یرایسب هک تفر شیپ اجنادب ات ینادابآ نیا …و *
 ی هسیک زا ،دندوب هدناباوخ کمن بآ رد یا هتفگ هب و هتشاذگ رس ریز شیپ اهلاس زا هک ار وج هنیک ِینیمخ و هدرک یکی هب تسد
 زونه و دنتخوس مه اب رت و کشخ نایم نیا رد هناتخبدب .دندرک راوه هاگآان و درخبان ِنایناریا ِرس رب و دندیشک نوریب دوخ یریگرام
.دنزوس یم مه

 نایرتفد هلاژ
یناریا ۲۵۸۰ هام رهم سیراپ
ییاسرت ۲۰۲۱ ربتکا

   


