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لایس نایرج ی هویش هب ار شراثآ زا یرایسب یریشلگ
نوچ یناتساد مسینردم ناراذگناینب زا ماھلا اب و نھذ
نامھ رد یلو تشون ”تسورپ لسرام“ و ”سیوج زمیج“
لئوماس“ دننام نردم تسپ ناگدنسیون زا یسأت هب لاح
یسانش ییابیز یاھ یروئت و ییارگ نامرھق در اب ” تکب

رد ار یچوپ و یگتسخ ،یگدوسرف نوچ ینیماضم ،یتنس
.تسا هدینت شیاھ هتشون دوپ و رات
بسچرب اب ”باجتحا هدزاش“ شفورعم نامر رد یریشلگ
بابرا ماظن یشاپورف یوار ،یرگ یفارشا هب ندز اضقنا
اھنت هدزاش ی هنت مامت ” :تسا یرالاس ناخ و یتیعر و
هدزاش و .درک یم رپ ار یدادجا یلدنص نآ زا یا هشوگ

.”درک یم سح شا هنت ریز ار یلدنص ینیگنس و تبالص
،نھذ لایس نایرج شور زا هدافتسا اب و تسا هدیچیپ و نیگنس هاگ و هداسو سیلس هاگ هک یرثن سپ رد نامر نیا رد وا
یم هدزاش راکفا و تاکاردا بیترت یب و فدھ یب نایب هب نامر نیا رد وا ،دنک یم داجیا هدنناوخ نھذ ار قیمع یدیدرت
ناسنا یرکف مظن و تابث مدع زا یشیامن و دنا هدروخ هرگ وا ینھذ دازآ یاھ یعادت و اھ هرطاخ اب هک یراکفا ،دزادرپ
.دنھد یم تسد هب ار
یاھ هویش اھنت هن هک یرثا .درک وج و تسج ”یعار ی هدشمگ ی هرب“ نامر رد دیاب ار یریشلگ یقیفلت هاگن جوا اما
،رگیدکی اب لاح و هتشذگ ثداوح بیکرت اب ار یگتخیمآ نیا هک دزیمآ یم یناریا یتنس ییاور نابز اب ار تیاور نردم
.دنک یم دکوم
هتفرگ راگنز یاھنامرآ اب ییوس زا هک تس ینارکفنشور لعفنم و رابمغ یگدنز ی هدننک میسرت ”یعار ی هدش مگ ی هرب“



یگداوناخ و هرمزور یگدنز ییارچ کرد رد رگید یوس زا و دنا هجاوم ناش یسایس و یعامتجا یاھ یگدروخرس و
،دروخ یم مشچ هب یھاوخ تیمامت و یگماکدوخ زا ییاھ هگر ناش یگمھ دوجو رد هک ینارکفنشور .دنا هدنام زجاع ناش
.تسا هدرک راچد یجنم کی روھظ یارب یزادرپ لایخ و موھوم ی هتشذگ سیدقت هب ار نانآ هک یتیعضو
شکچوک نامتراپآ رد هک ملق و باتک لھا و ناتسریبد ریبد ،لاسنایم یدرم ،تس ”یعار دمحم دیس“ لاح حرش ،باتک
هتسشن شا هناخ یباتھم رد هک یعار ،دزادرپ یم یعار ینھذ یاھ یریگرد نایب هب باتک لوا لصف .دنارذگ یم راگزور
ینیشنمھ نیا رد .دھد یم رذگ شناور و نھذ زا ار وا و دناشن یم دوخ رانک هب ار هدنناوخ ،دروخ یم قرع مارآ مارآ و
هک یطباور ،دوش یم راکشآ شنوماریپ ناھج اب یعار طباور ،دماجنا یم لوط هب دعب زور حبص ات بورغ کی زا هک
لکش هب هاگ یعار لایخ رد هک ینز .ددرگ یمزاب ”همیلح“ ،شراکتمدخ نز اب یعار یسنج ی هطبار هب ،شنیرت کیدزن
.دریگ یم دوخ هب هنوگ ” ردام“ یا هرھچ هاگ و دوش یم ”هتاکل“ هاگ ،دیامن یم خر ”یریثا“ ینز
ییاور یاھزادنا مشچ نیرت ناشخرد زا یکی ،وا زا یلایخ و هتفشآ ریواصت ندرورپ و نز تشرس تخانش مدع نیا
ی هرجنپ زا هک ینز شارت شوخ تسد ندید اب یعار نآ یط هک یزادنا مشچ .دنز یم مقر ار رصاعم یسراف تایبدا

تقلخ ددص رد هک دوش یم شوشم نانچ ،دیآ یم نوریب هلطاب یذغاک نتخادنا ای راگیس ندیشک یارب ور هبور نامتخاس
نز هب تبسن یناریا نارکفنشور ی همین و صقان هاگن زا هک یدولآ هیانک یمگردرس .دیآ یمرب وا ”تسد“ یور زا نز
.دراد ناشن
نآ و .دنلب یاھنیتسآ و زامن رداچ فافل ریز ای و هاتوک و دوب قاچ اھتسد .درک هاگن اھتسد هب نانچمھ یعار یاقآ“
رھ هک ردقنآ ،دنام هناگی نانچمھ تخاسیم زیامتم بوچراھچ و هدرپ زا ار یدیفس زا یشارت هک ،وحم طخ ود نآ ،تسد
نیمھ تشپ رب هک تسنادیم .دوب رگید یتسد مشچ ندرک گنت اب ای تشوگ زا یاهدرپ شھاک ای شیازفا اب یتح یتسد
ۀـقلح اب دولاتشوگ و هاتوک تشگنا نیمھ ای و ،تسا هدز هسوب راب اھهد بشید ًامتح یدرم ،گرزب ۀـکل نیمھ یور ،تسد
بوخ .تسا هدز بقع ار دولآباوخ یکدوک مشچ رب هدشمخ ۀرط دیایب نوریب هناخ زا هکنیا زا لبق ،دوبن راگنا هک یکیراب

شدوخ سکع دناوتیم مدآ هک دیوشیم زیمت ردقنآ ار یاچ ینیس و دزیریم هزادنا هب ار کمن اھتسد نیمھ اب .دزپیم اذغ
یتح ،دسوبب ار همھ دوب رضاح دشیم مزال رگا .دوبن نامھ مادکچیھ ،دوبن اما .دنیبب نآ یوت ،هدش مھ هتسکش ،ار
تسناوتیمن اما ،دندرکیم ضوع اج شدیفس یاھهکل و دزیم خرس هشیمھ هک ار همیلح کچوک و دولاتشوگ یاھتسد
 زا رپ یکی نیا و .دنشاب هتشاد یتھابش ،رود زا هچ رگ ،دوب هدید یلاوتم بش ود هک یکی نآ اب مادکچیھ اھنیا هک دریذپب

رب ات درکیم مسر اضف رد هک ینحنم نآ اب تسد نآ و .تشادن یاهقلح چیھ شرغال یاھتشگنا و دوب کورچ و نیچ
نایم رد یتدم راگیس هک ،دیفس و هدیشک ًانایحا یاھتشگنا اب ،دنزب بقع ار هدرپ ای ،دیآ دورف هرجنپ بوچراھچ
اھهلپ و اھارسرس ۀـمھ ندیشک سیخهنھک هب ار رصع زورید مامت رگا یتح ،دنکیم دود ناشهبابس و یطسو یاھتشگنا
”.دوش ادیپ اھتسد نیا نایم رد و یدوز نیا هب دوبن نکمم دشاب هدنارذگ
زجوم رثن اب هک ناتساد .دبای یم همادا ”نیدلاردب خیش“ ی هصق زا سرد سالک رس رد یعار یلاقن اب مود لصف رد باتک
اما ،تسا هدینارذگ تضایر و تدابع هب ار رمع مامت هک دیوگ یم یدھاز درم یگدنز زا ،دوش یم نایب یریشلگ ناور و
شا هتسکش و ناکچ نوخ ی هناچ اب نز نآ ریوصت راتفرگ گرم ی هظحل ات راکانز ینز راسگنس یاوتف رودص زا سپ
هک یعار .دنکفا یم دیدرت و کش ی هطرو هب ار وا و دوش یم رجنم دولآ لایخ یھانگ ی هسوسو هب هک یتراسا .دوش یم
اقلا مھ شنازومآ شناد هب ار تنس و نامیا هب دیدرت و کش نیا ات دشوک یم ،تسا نیدلاردب خیش نیزورما ریوصت ییوگ
یب زار یاشفا اب تسا دقتعم هچرگ هک یدرم ،دوش یم کیدزن یشاقن ریبد ”یحالص یاقآ“ هب لاح نیمھ رد اما ،دنک
یشاقن ی هژوس ار وا ناجیب و نایرع رکیپ هنایوج ماقتنا یلمعرد یلو هدش شنیدتم نز گرم بجوم شا یراگنلو و ینید
.تسا هدرک شا
زا یرصتخم حرش تسخن لصف نیا .تساھ هروطسا اب تیاور طاقتلا لصف ،باتک لصف نیرت ینالوط و موس لصف
ات دنک یم عنم ”تشھب“ هب تشگزاب زا ار یعار شتنایخ اب هک ینز ،دنک یم نایب ار ”ونیم“ مان اب ینز هب یعار قشع
.دنک ریوصت ”ونیم“ ی هباثم هب ار نز و دوش تیاور مدآ تقلخ زا یا هنوگرگد ی هناسفا راب نیا
”.متسھ یمدآ روطچ نم یمھفب دیاب هرخالاب وت ،هدش مھ مدوخ رطاخ هب ،میوگب دیاب نم“ :دوب هتفگ ونیم“
”.مینک شبارخ تسین یجایتحا مھ رگید .درک شمامت اج نیمھ هب دوشیم یھاوخیم رگا“ :دوب هتفگ یعار
”.دوشب نشور زیچ همھ هک رتھب هچ ،دوشب مامت تسانب رگا”
هک ،ندرگ یانحنا نامھ و ،هدزهنارسپ ،هدرکهاتوک یاھوم اب ،دوب هدرک شھاگن هریخ مھ دعب و ،ار زیچ همھ دوب هتفگ و
یتح .شاهتخادنالگ ۀـنوگ ود رھ یور تسار و پچ ،طقف ،شمدز” :تفگ رتخد هب و .تسار و پچ دوب هدز یعار
””؟یدیمھفیمن ،یدیدیمن رگم ای ؟دوب هدش هچ رگم ای ؟ارچ هک مدیسرپن
،داتعم یدرم ،دشک یم کرس ”تدحو“ زیمآ هیانک مان اب یعار تسود ی هدیشاپ مھ زا یگدنز نطب هب همادا رد ناتساد
شا یناریو و یگشیر یب هیجوت رد هک یدرم ،هتشگرس نارکفنشور زا یدامن و ییوشانز یگدنز رد هدروخ تسکش
هشیر و سرغ تشترز تسد هب شلاھن هک دنک یم لقن ار ”رمشاک ورس“ تیاکح و دنک یم یا هروطسا یخیرات یشواک
:دش هدیرب بارعا طسوت شا



نآ زا و :تسا هتشون قھیب خیرات بحاص .تسا تسرد هلب“ :تخادنا شتسار فرط ار ات ود یکی ،دز قرو ،درک هاگن“
،تسا هدوب زونھ تخرد ود رھ ؟ینیبیم .دوب لاس جنپ و دص راھچ و رازھ تقو نیدب ات دندوب هتشک تخرد نیا هک تقو
مھنآ ،هتشاد همادا یزیچ زونھ برع یالیتسا نرق ود دوجو اب نکب ار شرکف .دمویرف هب مھ یکی ،رمشاک هب یکی

”… تقونآ .یقاجا رد یاهلعش هک میریگ یگنھرف ۀزوح نیا تبسن هب و ،خاشرایسب ،خیبنشگ ،تشدرز ۀـتشک ییاھورس
.اجک هک دنیبب هکنآیب ،تخیریم شولج ار هدناوخن و هدناوخ گرب رھ و ،دز قرو زاب
هب تشون همان ،دوب هدرک زاغآ هیرفعج یانب وا و ،دندرک فصو تخرد نیا ار هفیلخ مصتعملانبرفعجهللایلع لکوتملا«
و دنزود دمن رد نآ یاھهخاش ۀـلمج و دنتسرف دادغب هب و دنھن نودرگ رب و دنربب تخرد نآ دیاب هک روباشین لماع
نآ زا عرف و خاش چیھ هکنانچ ،دندنب زاب مھ هب اھهقاس و دنھن زاب تسار تخرد نآ دادغب رد نارگدورد ات ،دنتسرفب
””.دنرب راک هب انب رد هاگنآ دنیبب نآ یو ات ،دوشن عیاض تخرد

اب هک ییاھ هنحص .دبای یم همتاخ یحالص رسمھ یراپسکاخ مسارمرد یعار روضح اب ”یعار ی هدشمگ ی هرب“
و ینارپ رتفک زا یحالص لصفم و هدنھد ناکت تیاور اب و دنوش یم زاغآ نفد و نفک مسارم زا لماک و قیقد فیصوت
و یگتسبلد و دیوگ یم شردپ نتسیرگ ی هنحص اھنت زا شتارطاخ ییوگاو رد یحالص .دنبای یم همادا شردپ یشک کایرت
زا ی هدنخ اب هک یا هیرگ .دیرگ یم هنازجاع تیاھنرد و دنک یم حیرشت ار شا ”خرس هنیس“ هب تبسن دوخ ردپ دیما و میب

:دھن یم یاجرب ناریح و ناشیرپ ار ود رھ و دزیمآ یم یعار یگتشگرس رس
عمش رون ریز ،دراذگن کنیع رگا یحالص یاقآ .ماهعومجم زا نوریب نم .دوشیمن .درک هیرگ دیابن ،تسھ هک تسا نیمھ“
هک رھ روگ _ ربق گنس نیا یور ،اجنیمھ ،منیشنب رگا نم و .تسا هدش قفوم هک دنیبب دناوتیم صقان یبورغ وترپ رد ای
 .مدنخب اھهناش شزرل اب و دیاین نوریب میادص ات مناھد ولج ،مریگب متروص ولج ار میاھتسد مناوتیم _ دشاب دھاوخیم
”.مدنخب ادصیب مناوتیم مریگب میمصت رگا یتح .دوشیم
یلم یاھدامن و اھ هروطسا زا ماھلا اب و ”رنکاف مایلیو“ و ”سیوج زمیج“ کبس هب ار ”یعار ی هدشمگ ی هرب“ ،یریشلگ
قیاقح وا .تسا هدرک لیدبت مھ هب ار تقیقح و هروطسا و لایخ و تیعقاو یناھگان ییاھ هلاحتسا اب و هتشاگن یبھذم و
یریطاسا هجو هب ،لاذتبا رابغ ندودز اب دیاش ات دھد یم یاج یریطاسا یاھناتساد باق رد ار زورما یگدنز عیاقو
.دنک ادیپ چوپ نتسیز نیا یارب هنوگرگد ییانعم و دبای تسد زورما ناریح رشب ی هرمزور یگدنز
اب و هتینردم هب تنس زا راذگ رد هک یناھج ،دوش یم هیبش ییاکفاک ناھج هب یدراوم رد ناتساد نیا رد هدش قلخ یاضف
.تسا هدروآ ناغمرا هب یمدآ یارب ار سرت و ییاھنت ،یناسنا یاھدنویپ نتسسگ و یونعم ناھج یاھ هیاپ نتخیرورف
و یمیدق یاھترابع و راعشا زا ،ناتساد نامرھق ی هدنکارپ ینھذ یاھ یعادت اب بسانتم راذگ نیمھ شیامن یارب یریشلگ
.دنک یم هدافتسا یبھذم
یگتاکل و یریثا بطق ود نایم هک ینز ،تسا ”نز“ تخانش ی هلاسم ،نامر نیا رد هدش حرطم یاھ هغدغد زا رگید یکی
.دبای یمن یھاگیاج نادرم ینامرآ ناھج رد و تسا قلعم
هک یلادج ،دنزیخ یمرب لادج هب نادرم یاھ تمواقم و اھدیدرت اب یعار ی هدشمگ ی هرب نامر رد نانز همھ نیا اب
دنلب یاھوم لایخ ،همیلح یوب در هک نانچ .نیتسار یگنانز یگدنیامن یارب شالت زا تس یباتزاب اما تسا رباربان هچرگ
رد نز نایم نیا رد .دنوش یم یگدنز هب یعار یاھ هقلع و اھ یشوخلد هب لدبم هرجنپ زا هدنام نوریب تسد یتح و ونیم
:دیدرت یب و مکحم یھاگ هانپ و شمارآ رسارس تس ییایند ردام هاگیاج
نیا و تسوپ نیا و ناشخرد زونھ مشچ ود نیا اب و ترس کچل اب ،تاھ تسد اب ،شاب طقف ،نزن فرح منکیم شھاوخ ”
تسھ الاح هک هنوگنیمھ یرتسکاخ ٔهرط نیا راگنا ای و ینامیم و ،یاهدوب اھروطنیمھ هشیمھ راگنا هک تتروص حرط
”.تسا هتشاد همزالم تشوگ ٔهلال اب هشیمھ
نیزورما یاھ هنومن ار ناتساد نادرم یزادرپ تیاکح تنس اب تیاور ندز هرگ و ینھذ واک و دنک اب نینچ مھ ناتساد نیا
فوب“ یوار هاگن قباطم نز هب ناشھاگن و دنا هجاوم یفطاع یماکان اب یگمھ هک ینادرم ،تسا هتسناد ”نیدلاردب خیش“
.تسا ”روک
ناتساد نامرھق یا هروطسا -یدرف تیوھ یوج و تسج هب و تسا ”قیتع دھع“ یبھذم تایاور زا هدمآ رب باتک مان
هک دکار ییاضف .لاوز هب ور و هدز ادوس ییاضف رد یگدرملد و یگداتفا بیرغ رس زا ییوج و تسج .دنک یم تلالد
،تسا دادرم متشھ و تسیب یاتدوک زا سپ یاھلاس یسایس یاھنایرج یاھ یماکان و اھتسکش ی هدییاز شراظتنا و لاعفنا
.تسا هدیمد نارود نآ یبدا راثآ یمامت رب ار یگتخاب نامرآ و یگدوسرف حور هک ییاتدوک
نامر کی زا تسخن شخب تقیقح رد ،دیسر پاچ هب نامز تاراشتنا طسوت و ۱۳۵۷ لاس رد راب نیتسخن هک باتک نیا
.دنک یم کیدزن اھ نردم تسپ یایند هب ار نآ شندنام همین هک ینایاپ .دیسر مامتا هب لوا دلج پاچ اب هک تس یدلج ود


