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:هراشا
هرطاخ و دای هارمھ ،سراف جیلخ بدا و گنھرف شخب ناگدنسیون ،یریشلگ گنشوھ گرم زورلاس نیمھدزناش اب نامزمھ
و میاهتخادنا یریشلگ ی هشیدنا هب یھاگن ،سراف جیلخ یهمان هژیو رد .دنا هدش رصاعم زاس نایرج ی هدنسیون نیا ی
…دیریگب یپ زا همادا رد ار بلاطم نیا …میاهدرک یسررب ار وا راثآ نیرتمھم زا یکی
،دارم ” :دز داد هدزاش .دندیوج یم ار یزیچ دنتشاد اھ شوم .درک سح یلاق یور ار اھ خرچ مرن تکرح طقف هدزاش«
وا .دوب سیون ناتساد ،شیگدنز ی هظحل هظحل رد هک تسا یا هدنسیون ”یریشلگ گنشوھ“ ]i[»؟ناھ ؟هدرم یسک زاب
یاپون دنزرف یتقو یتح ”یرھاط هنازرف“ ،شرسمھ تیاور هب هک ردقنآ ،درک یم یگدنز دوجو مامت اب ار نتشون

ی هزادنا هب طقف هک تسناد یم ،وا دوخ ی هتفگ هب انب و دوب نتشون ناتساد لوغشم ،دوب هدرب کراپ هب ار ”دبراب”،دوخ
نانچ وا .دنادرگ شرب و دورب دیاب وا و نابایخ لودج هب هدیسر دبراب دوش مامت هلمج ات نوچ ،دراد تقو هلمج نیا نتشون
،مرادن یا هناخ نم ! هن ”:شدوخ لوق هب .دنداد یم انعم شیاھ هتشون مھ ار شیاوأم و نکسم هک تشاد وخ نتشون هب

. تسا پچ هب تسار زا نتشون زرط نیمھ . مسیون یم هک تساھ نیمھ نم ی هناخ فقس و راوید ،تسا هدنامن یفقس
. ”تسا فاگ ای فاک شکرس ،ایالب ی همھ زا نم رپس . منیشن یم هک تسا نون یانحنا نیا رد



هداد رتزراب یدومن ار نآ یدعاس و دوب هدز گنلک نردم یناتساد تایبدا یراذگ هیاپ رد ،تیادھ هک ار یھار یریشلگ
،دوب تسایس نومیمان یاھیزاب هب هتشغآ هک یجنر و درد نایب زا شتبالصرپ و اناوت ملق اما همھ نیا اب دناسر جوا هب ،دوب
رادرب ار نیمھ تفگ یم ،یرگید زیچ رھ ای یدیلان یم هنامز زا رگا ”:دیوگ یم روپ یناور ورینم هک نانچ .تفرگن هلصاف
.دومیپ یم شراثآ ی همھ رد وا دوخ هک دوب یا هویش نامھ نیا و ” .تراک یوت زیرب ار درد نیا.تراک یوت زیرب و
دصر هھد دنچ لوط رد ار یناریا نارکفنشور و ناگدنسیون تیعضو رادم ناوت یم یریشلگ راثآ یسررب و یریگیپ اب
یارب و هدشن یضقنم یریشلگ یاھناتساد لیلد نیمھ هب دیاش و تسا نادرگرس لطاب یشخرچ رد هراومھ هک یرادم .درک
هب ،۴۷ لاس رد ”هشیمھ لثم ” ،شلوا ناتساد هعومجم رد هک اجنآ .تسا سوملم و ون مھ زاب ،دیدج لاس رھ و هظحل رھ
نوکس و رارکت لیمحت هک دوش یم نامرواب ،دزادرپ یم یرھش نادنمراک یگدنز تخاونکی و هرمزور یگدنز یواکاو
.تسا هداتفا مدرم ناج رب کلھم یمس نوچ مھ زورما هچنآ ،تسا هدوب هماکدوخ یاھتموکح یاھ هبرح زا یکی هراومھ
ناخ و یتیعر و بابرا ماظن یشاپورف یوار ،یرگ یفارشا هب ندز اضقنا بسچرب اب ”باجتحا هدزاش“ رد یریشلگ
ینیگنس و تبالص هدزاش و .درک یم رپ ار یدادجا یلدنص نآ زا یا هشوگ اھنت هدزاش ی هنت مامت ” :تسا یرالاس
،تسا هدیچیپ و نیگنس هاگ و هداسو سیلس هاگ هک یرثن سپ رد نامر نیا رد وا .”درک یم سح شا هنت ریز ار یلدنص

لاح حرش هک نیا اب باتک .تسین مکحم و یعطق نامر نیا رد زیچ چیھ ،دنک یم داجیا هدنناوخ نھذ ار قیمع یدیدرت
یدنلتاکسا نکاب زمیج هک ییاج ات.دراذگ یمن یقاب عیاقو کرد رد ار یمھبم و موتکم ی هتکن چیھ ،تسا یرجق یا هدزاش
یناریا الماک ینامر -،اھتنس و اھنییآ رکذ هب هجوت اب -،دسر یم رظن هب هک یباتک ،دنک یم همجرت یسیلگنا هب ار باتک نیا
.دشاب
.دروآ یمرد ریرحت هب ۵۷ بالقنا ی هناتسآ رد ار نارکفنشور یناریح و یگتشگرس “ یعار ی هدشمگ ی هرب“ رد وا
و یریگ رد ندیشک ریوصت هب .درک هدھاشم مھ ”متسین هشحاف نم ادخب ” ناتساد رد ناوت یم ار ریوصت نیا هباشم
نیع رد و دولآ سأی و خلت ار نامر نیا ،رگیدکی اب ناشیگدنز تایعقاو و اھنامرآ ضراعت هنیمز رد ،نارکفنشور شکمشک
ینامز هک ،تسا هدمآ رد ریوصت هب یرشق رابمغ و لعفنم و هدرم یگدنز هک ارچ ؛تسا هدرک یعقاو و هبذج رپ لاح
هدیرب و نئاخ ینابز هب و راکشزاس نارکفنشور ناتساد ”یعار ی هدشمگ هرب“ .تسا هدوب نانآ یرای هب هعماج دیما مشچ
ولج ار میاھتسد مناوتیم ”:دنا هتسب دوخ رب ار شیوپ و کرحت ِرد ،یراگنا چوپ و یرگ یلاباال اب هک تسا مدرم زا

.”مدنخب ادصیب مناوتیم مریگب میمصت رگا یتح .مدنخب اھهناش شزرل اب و دییاین نوریب میادص ات مناھد ولج ،مریگب متروص
یم یناریا رصاعم ناگدنسیون عاضوا زا یرت هدنھد ناکت نایب هب ”رادرد یاھ هنیآ“ ناتساد رد مھ نآ زا سپ یریشلگ
،بیسآ ضرعم رد لیلد نیمھ هبو تسا هدروخ هرگ تسایس هب هاگن اب ناشیسیون ناتساد هک یناگدنسیون ،دزادرپ
مطالت .دنتسھ نطو زا نتفر و ندنام نایم دیدرت رد راب نیا هک ینارکفنشور .دنتسھ یدوبان یتح و هجنکش ،یریگتسد
تنایخ ندوب لعفنم و ندنام ایآ هک ،دوش یم لابند هدنناوخ نھذ ی هنیمز سپ رد شسرپ نیا حرط اب نتفر و ندنام نایم
عطاق یخساپ نآ هب ناتساد هک یکش ؟سکعرب ای و نآ هب یرادافو ،ندوب وپاکت رد و ترجھ ای دوش یم بوسحم نطو هب
نیا تشپ رد شریوصت هک تسا شوخ شلد ،ددنبیمار شاهگنل ودرھ یتقو مدآ :تفگ ،دیرخ رادرد یاهنیآ انیم ” :دھد یمن
”.دنامیم تباث اھرد

ریغ لکش هب هک تسا یریشلگ هب بوسنم یرگید رثا مھ ”ناشوپ هایس هاش“
هھدرد ناگدنسیون لاح حرش راب نیا باتک ،تفای راشتنا ناریا رد یمسر
زاب هک ،یتاعالطا رصانع تسد رد یا هدنسیون تراسا ِناتساد .تسا تصش
زین ناتساد یلصا نامرھق دوخ ،یوار ،یریشلگ راثآ زا یرایسب هباشم مھ
هغدغد و رکفنشور ی هعماج تاقشم اب یناریا نھک یاھ هصق قیفلت .تسھ
ناتساد نیا یلصا ی هیام نورد ،گنج ینایاپ یاھلاس رد یسایس نازرابم یاھ
.تسا
یوار لوق هب رگید راب نیا هک ”هدز نج ” ینالوط اتبسن نامر رد هک نیا ات
یم لقن رارقیب یا هدز نج لوق زا هکلب یداع ناسنا کی نابز زا هن ،ناتساد
یب ،تسا دوقفم و ادیپان یتیوھ یپ رد یعار ی هدشمگ ی هرب دننامھ ،دوش
نیا .تسا هدناشک یگتشگرس و یناریح راید هب ار وا هک یبیرغ ینتشیوخ
” . هنادنمرنھو فیرظ یاھکب شالف زا تسا ولمم باجتحا هدزاش دننامھ نامر
و تشاد ساوسو نآ ی هملک هملک ظفح رد یریشلگ هک دوب ینامر ”هدز نج



ینتفاین تسد شیارب ناریا رد نآ راشتنا رب ینبم شیوزرآ و دناھرب فیقوت قاحم زا ار نآ تسناوتن لیلد نیمھ هب دیاش
.دنام
،نادنز جنر دوخ هک ییوا ،تسا راصعا ی همھ یارب یا هدنسیون یریشلگ گنشوھ هک دیامن یم حضاو ،فاصوا نیا اب

هایس ینمشد هک تسناد یم ییوگ ،دوب هار رد یاھلسن هب شیاھ هتسناد لاقتنا ددص رد ،دوب هدیشک ار قانتخا و روسناس
دوش ادیپ یگنھن درُخ یبآ رد رگا“ :دوب هتفگ هک تس ور نیمھ زا دیاش .تسین ینایاپ ار ،ناگدنسیون ملق رھوج اب ،دادبتسا
یسیون ناتساد درخ بآ نیا گنھنرگا هتبلا نم و تسا گنھن هک دنیبن ات دنک دولآ لگ ار بآ هک تسا نیا ایوگ شا هداج هار
و تاسلج همھ رد تکرش اب هچ ،یسایس راک اب هچ ،مدیبوک اھ هراوید هب رس یھاگ :ما هتسیز اھروط نیا ،مشاب ناریا
منامن هجوت یب دعب لسن هب هک ما هدرک یعس هتشذگ اھزور نیا زا .دقن رد یتالاقم اب هچ ،الاح ات ۴۷ زا نوناک یاھ هرود
هراوید ،سب ،دنام ای تفر ناوت یم ینعی ،ما هدرک ادیپ ایرد هب هار رگید الاح .ما هدید نم هک دنیبن نامھ درخ بآ نیا زا ات
”گرم ،تسا هدش رت کیدزن یلصا رفم دیاش ،دنا هدش رتریذپ لمحت اھ
هنیآ ” زونھ یلو ”دیبلط ار اھنامسآ سونایقا ،دوب هدمآ گنت هب ار ایرد …”:روپ یتاجن ثرمویک“ لوق هب ”هک یگنھن“ ،یراب
:شدوخ لوق هب ،دننیب یم ار وا باوخ ”رادرد یاھ

هدزاش”،یریشلگ گنشوھ ]ii[ ]i[.دیاش اھرب و رود نیمھ ،متسھ ییاج امتح دننک یم رکف ،اج چیھ مشابن ناھگان هب رگا…
”باجتحا
]ii[ نشور تسد کیرات تسد ،”نانشور هناخ ” ،یریشلگ گنشوھ


