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یمشاه سابع

دوخ یکاواس ِناراکمه ی“اهدروآتسد„ اب هدش رگليلحت و سیونخیرات ،یمالسا یروهمج ِنارگ هجنکش و “اهيتاعالطا„
نيمه زا ،نیا زا شيپ .دنا هداد رشن و هدرک ميظنت “قلخ ییادف یاه کیرچ„ زا اما راب نیا ،رگید ی“هايس باتک„
نیدهاجم و هدوت بزح یهرابرد یلصفم یاه باتک یمالسا یروهمج یاماواس و تاعالطا ترازو هب هتسباو هاگتسد
.تسا هتفای راشتنا قلخ
ناگدنناوخ مومع یارب أبیرقت دننکيم رشتنم ار “دانسا“حالطصا هب و اهباتک نیا یهاگتسد هچ و یناسک هچ هک نیا
فادها مينادب تسا بوخ اما .تسا سمشلا نم رهظا همه یارب یهاگتسد نينچ یلک فادها و تسا نشور
!تسيچ باتک نیا راشتنا زا اهنآ صخشم
یروهمج ناسیونخیرات و راکهايس ی“اه یتاعالطا„ یاه ليلحت و “شهوژپ „ داينب هک درک یروآدای دیاب اما نیا زا شيپ
مد و شوگ مه “دانسا„ نيمه اتح هک نیا هب !تسا کاواس ناميخژد تسد رد ییادف یارسا یاهيیوجزاب ،یمالسا
.میرادن یراک دنا یلعج همين و خیرات نودب و هدیرب
یکاواس فالسا ار قلخ ییادف یاه کیرچ “تقيقح„ ،اه ییوجزاب نیا لالخ رد هک تسا دقتعم باتک ی هدنسیون
ینادردق باتک نیا یاجک چيه رد یلو ،دنا هديشک نوريب تيعقاو مکش زا )!هتبلا یا هجنکش و تمحز هچ اب( ناش
باتک نیا ميظنت رد دوخ اه نآ زا یدادعت دیاش .تسا هدماين لمع هب )یکاواس ناراکمه ای و کاواس زا( یميقتسم
؟!دنا هداد صيخشت مزالان و یرورضريغ ار نآ مرجال هدید یگناگی و یگنرکی ،هتشاد تکراشم
ای و یماظن یرادنامرف هک ار ی “هايس باتک„ مود دلج دنا هدرک یعس یتاعالطا یکاواس ناگدنسیون ور ره هب
ات دنناسرب عبط هب ،دوب یناميشپ راهظا و “همان مدرک طلغ„ زا ولمم و دوب هداد راشتنا “هدوت بزح„ هيلع ،هيلوا کاواس
اهرظن نیا زا هک دنناديمن اهنآ دیاش .درادن یولهپ کافس میژر زا یمک تسد یمالسا یروهمج میژر هک دوش هتسناد
یلعج دنس هب جايتحا و تسا هتسشن ناشتواضق هب اهنآ لامعا اب ايند .دناهتسب مه ار “ب.گ.اک„ و “داسوم„ تسد
.دنرادن
هک یتافارتعا و کاواس یاهيیوجزاب زا ار قلخ ییادف یاهکیرچ “خیرات„ و “تقيقح„ هک تسا یعدم باتک نیا ور ره هب
طیارش رد ای و روز هب هک یفارتعا „ دیوگيم یللملا نيب و یقوقح فرع اما .تسا هدرک فشک ،هدش ذخا هجنکش ریز
„ .درادن تیدنس و تسا ینوناق رابتعا دقاف ددرگ ذخا یفراعتمريغ
هدرک جرخ اهيیادف یارب کاواس ی هنازخ زا و هدمآرب “تقيقح „ فشک رکف هب “اه یتاعالطا „ هک تسا هدش هچ ًاعقاو
!؟“دش دباع هبرگ سانهیا „ !؟دنا
؟!تسيچ تقيقح و تسا مادک تيعقاو مينيبب اما
داوم شخپ و عیزوت رد یمالسا میژر نارودزم یزور هنابش و هبناج همه یاه شالت مغر هب هک تسا نیا تيعقاو
و یدج نيفلاخم عمق و علق مغريلع ،ناناوج نيب رد یتوافت یب و یسايس یديقال و اشحف یهعاشا ،ردخم
،فلتخم ءاحنا هب ناشمالسا جیورت و غيلبت و داسف هعاشا رد نالک یاه هجدوب فرص مغريلع ،نيفلاخم هبش عيمطت
.دنا هدروآرب رس اج نآ و اج نیا هنابلط قح یاه شبنج
،ناریا مدرم یسايس قحرب تابلاطم هيلک و یرگراک ،ییوجشناد یاه شبنج شیوپ رد کنیا هک تسا نیا تيعقاو
و تسا هتفرگ رارق ناناوج هقاّدم و هجوت دروم هرابود “قلخ ییادف یاه کیرچ„ یخیرات و کیژولوئدیا یسايس تیوه
.دنا شیوخ خیرات نتسناد ناهاوخ
هب هک نیا مغر هب و دناهتشاد هک یهابتشا و یلاکشا ره مغر هب “قلخ ییادف یاه کیرچ„ هک تسا نیا تيعقاو
تیرثکا و تشادرب یمالسا یروهمج هار رس زا هاش کاواس ار نآ لوا زارط ناربهر و دناهدروخ تسکش یدام ظاحل
مچرپ و ارگ مدرم یخیرات یشبنج ،نایرج نیا ،تسا هدرک دوبان شناربهر هبش یبلط تصرف و مسيلوپوپ ار هدناميقاب
نیا( .تسيخیرات ی“تقيقح„ نيبم و دهديم همادا دوخ یونعم تايح هب اذل هدوب یبلط یدازآ و یهاوخ تلادع راد
)درک بلق دیاب ار تقيقح
هک تسا نیا تقيقح و دنیوج تقيقح ناناوج و ییوجشناد شبنج هژیو هب یناگمه شبنج هک تسا نیا تيعقاو
رد هچرگ( دناهدش لدب راثیا یهنومن و تقادص و یتسار یگدنمزر لبمس هب دوخ لمع رد قلخ ییادف یاه کیرچ
.)تسا هدوبن نانآ راصحنا
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زا شيب و دنناديم ار یمالسا میژر یاهاعدا ندوب یلاشوپ نازيم همه زا شيب اهيتاعالطا هک تسا نیا تيعقاو ،و
زا هنوگچ ،صاخ طیارش رد دوش نشور تقيقح یتقو هک دنناديم همه زا شيب و دنسانشيم ار نآ یگدننکش همه
!دنوشيم کانرطخ “اه یدصرد مين„ و دزيخيمرب قیرح هقرج
هب یهاگن طقف .تسا ناناوج هژیو هب و اههدوت مشچ رد نديشاپ کاخ اهيتاعالطا فده هک تسا نیا تيعقاو
یارب تسا هدرک اشفا ار اهحاسمت راکشآ یاهغورد هک هدنز یدهاش ناونع هب )یديعس همطاف( ردام قيفر یهتشون
*.دنک یم تیافک باتک نیا “تقيقح„ نازيم مهف
ار نیا و تسا لعج و غورد اب تيعقاو زا یشخب نتخيمآرد “تقيقح„ بلق یارب هار نیرتهب هک تسا نیا تيعقاو زين و
تابثا زا نوحشم باتک نیا و دنراد ییالوط دی “تقيقح„ تابثا رد رام شقن نديشک اب اهالم یهفیاط هک دنناديم همه
!تسا “تقيقح„ عون نیا
یاهیزاب ماسقا و عاونا لّمحت و اشامت ،یمالسا یروهمج تيمکاح زا لاس یس تشذگ هک تسا نیا تيعقاو ،و
و تسا هدرک زاب تقيقح کرد و مهف یارب ار مدرم شوگ و مشچ ناشناوعا و اهالم یاه یزاب بش هميخ و یسايس
نیا نتسناد رس زا اهيکاواس -یتاعالطا یهناحوبذم شالت ،هتشاذگن یقاب رگید یاهیزاب بش هميخ یارب ییاج
خیرات ناتسربق هب ار مکاح داسف یهموثرج نک ناينب یباليس نانوچ و “دنک یم دحتم تقيقح„ :هک تسا تيعقاو
.ديسر دهاوخ ارف و تسين رید زور نآ .درب دهاوخ
.دينک هعجارم ،شرآ هرامش نيمه رد “دیزیرن حاسمت کشا نم نادنزرف یارب„ یهلاقم هب *

“یتاليکشت روتسد„
کیرچ هب هتسباو لفاحم اب لهچ یههد نایاپ زا هک تسا قلخ ییادف یاهکیرچ ناگدنامزاب زا “یمشاه سابع„
زا یرايسب اب کیدزن زا وا .تسا هدوب قلخ ییادف یاهکیرچ وضع هاجنپ یههد لیاوا زا و هتشاد طابترا قلخ ییادف
زا یکی ریز یهتشون .دراد رطاخ هب یفخم یگدنز نارود زا یدایز تارطاخ و هتشاد ميقتسم ِطابترا ییادف ناربهر
ار نآ پاچ .تسا هدش رشتنم نامز نآ تایرشن رد و هتشون ٩١ لاس رد هک تسا یمشاه سابع یاههرطاخ -هصق
.ميتفای بسانم ،شرآ هرامش نیا رد
*****

یگداوناخ و یصخش فطاوع و تاساسحا یور هب ار تبلق یهچیرد تسیابيم ،یکیرچ تيلاعف و تیوضع یارب
لد یاهوزرآ ،هتسب “نوناق„ نیا رب ار دوخ مشچ ینمتم یهدید ود ،هتسب یهچیرد نیا تشپ رد ،نیا مغرب ؛یتسبيم
!دندرکيم وجتسج ار
هب )١(،دوب ینامزاس یا“هتیروتا„ نوچ مه دیاش و شايگتخپ و اهيگتسراو رطاخ هب )یرفعج ربکا یلع قيفر( ورسخ
.تسا هتفرگ رگنس ،نمشد ِندز هناشن یارب زاب ،تسه مه یمشچ رگا ،شابلق یهچیرد تشپ رد هک ديسريم رظن
یرگید زيچ ،دنب )٢(“راتتسا„ زج هب و دیرخيم “کرمگ ناديم„ زا ناموت هد ،تشه اب ًامومع ار شیاهسابل هک نیا اب وا
و نيتم راتفر مه دیاش و نوزوم تاکرح و هدیزرو مادنا رطاخ هب دیاش !تشاد دنیاشوخ و هتسارآ سب یرهاظ اما .دوبن
لسلسم رطاخ هب مه دیاش ،مناديمن .داديم یلیامش و لکش نينچ وا هب ،تشاد شراتفگ و رادرک رد هک یتبالص
دندوب هدرک تکرش یرايسب تايلمع رد )٣(“ریاتش„ حالس ود نیا و تشاد فرشا ديمح اهنت ار شاهباشم هک شایرمک
)۴(!!دننک “لگ„ هک نآ یب ،دندوب هتشاک لگ رايسب و
زا دعب ام هدنامزاس رداک نیرتهب .تشاد ییالاب روعش و کرد ورسخ قيفر„ :تفگيم )زاونقح نيسح قيفر( روصنم هتبلا
ِترابع .دراد بصعت “رارق„ یور هژیوب و تسيمظنم و قيقد مدآ ورسخ هک یديمهفيم مه اجنآ و اجنیا زا .“...دوب ديمح
.تسوا هتفگ ،“تسا کیرچ سومان کیرچ رارق„
یهرادا رد وا ِنيشناج روصنم یلو .دندوب یزکرم رداک ینعی ،نامزاس )۵(“یلاع یاروش„ وضع ود ره ورسخ و روصنم
هدهعب دهشم رد ار اهراک زا یرايسب قتف و قتر زين ورسخ تايح ماگنه هب روصنم .دشيم بوسحم دهشم هخاش
ـ مهم یاهیزاسناکما و اهشزومآ یخرب و یشکرس هب رتشيب ورسخ راک .دوب ورسخ اب هخاش تيلوئسم اما .تشاد
نارهت هب تفر و دمآ لاح رد رتشيب .دشيمن بوسحم وا هاگتماقا دهشم ،تهج نيمه هب .دشيم هصالخ ـ دهشم رد
!اهنتشاد تسود همه نآ یارب دوب یلماع مه هاگ هب هاگ یاهرادید و “یرود„ نيمه اسب یا و .دوب
حبص ـ دشيم بوسحم دهشم رد رد ام هاگیاپ„ هک ـ دورب ناشهاگیاپ هب ورسخ دوب رارق هک ار یزور نآ )هداز نژيب( ابص
یاهنارت ییوگ شانيشنلد و هنانابرهم یاهمسبت سپ رد و درمشيم ارنآ قیاقد و تساوخيمرب رگید زور ره زا رتداش دوز
ًابیرقت و دشيم ساسح ،اهادص یخرب صيخشت رد بسا شوه تردق هب دیاش هک شیاهشوگ و ؛درکيم همزمز ار
“!دمآ ورسخ قيفر„ :تفگيم و دينشيم رتفرط نآ هچوک ود یکی زا ار ورسخ نيشام یادص
وا زا دنتسناوتيمن نیریاس .درکيم لابقتسا ورسخ زا مرگ و افص اب هچ و دوب ريظنيب تاظحل نیا رد شقوش و روش ابص
ار وا تخس و یمرگ هب و درکيم هسوب قرغ ار ورسخ ِناجورس هک دوب یسک نيلوا و درکيم زاب وا ار رد .دنريگب یشيپ
.درشفيم
ِلباق ريغ همانرب ًاتدعاق و دندرکيم نييعت “یگتفه یسیونهمانرب„ رد ار نآ و دوب نيعم ییاذغ یهمانرب اههاگیاپ رد
و یاچ فرص رد زين نارگید .)۶(.دنک لقتنم ورسخ ندمآ زور هب ار هتفه یاذغ نیرتهب یاج درکيم یعس ابص .دوب رييغت
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.دشيم هتفرگ نشج ورسخ ندمآ ًالمع و دنتشاديمن اور کاسما -هديهل یاهزوم ای و همژُغ روگنا هچ -هويم
“دنرادهگن دوخ ِشيپ رگید بش و زور کی ای زور کی ار ورسخ قيفر هدش هک مه تنطيش اب دندرکيم یعس اقفر„
متسناديم نم و ؟دنوشيم رضاح یک یارب “قلخ دربن„ و “اههيمالعا„ ديسرپ نم زا ینفلت ورسخ قيفر„ :تفگيم ابص
،متفگ وا هب ،دوب -!یلم هناعا یاهطيلب یشک هعرق زور -هبنش راهچ هک زور نآ اما ؛دش دهاوخن رضاح رگید زور ود ات
یاهزور نیرتهب زا ام ار نیا !دنامب ام ِشيپ یفاضا زور کی دش روبجم و دمآ قيفر هعمج )!(تسا رضاح هعمج
“....ميتسناديم ناميگدنز
رد ٌارثکا نامز نآ رد هک( ار نامزاس تایرشن و تامهم لمح شگنر ديفس یهضارق نایژ نآ اب ورسخ یدیدم یاهتدم ات
.داديم ماجنا شدوخ ،)دشيم ريثکت و ديلوت دهشم
نديباوخ مک رتتسرد ای و نديباوخن )٧(“.مدز هلک ینابهگن یوت راب دنچ ،میديباوخيم مک ام مومع هتبلا و ورسخ قيفر„
هيجوت روطنیا ،دوب هدرک اديپ نيعم ییاج یکیرچ یهرمزور یگدنز دوخ زا ليلحت و هیزجت هک اهدعب .دوب تليضف یعون
هتبلا )٨(“.تسيعيبط یرما باوخ اب تیدض ،دوشيم هصالخ هام ۶ دودح یزيچ هب ام رمع ای یگدنز یتقو„ هک دشيم
،دندوب هتسويپ نامزاس هب رگراک همين ای رگراک یدادعت و دوب هدرک رييغت یکدنا ءاضعا یتاقبط بيکرت دیاش هک رتدعب
“ینابهگن زا تيمورحم„ ،دروم کی رد لقادح .دربيم ناشباوخ ینابهگن ماگنه هب ًاضعب اتح و دوبن نينچ هچراپکی رگید
!دوب هدش یلاحشوخ ثعاب مه یمک و تشادن یهيبنت ريثأت ،دشيم بوسحم تاهيبنت نیرتداح زا یکی هک
دهشم تمس هب و درک راوس نارهت ِهلاژ نابايخ لیاوا زا ار روصنم ،١٣۵۴ ِتشهبیدرا لوا زور رصع ۵/۴ تعاس ورسخ
زورهب ،فرشا ديمح فرط زا ًامومع هک دوب “یلاع یاروش„ سالجا مهم تاکن هب عجار هيلوا یاهتبحص .دنداتفا هار
.دنديشکيم شيپ ار اهثحب و تاداهنشيپ نیرتشيب اهنيمه مه بلاغ و دوب هدش حرطم نارگنهآ یحور نمهب و یناغمرا
هک نیا اب و دوب تحاران و رثأتم نانچ مه ،ناگرگ هاگیاپ ریذپ بانتجا هبرض و لامش هخاش شرازگ یهراب رد ورسخ
.دوب هبرض نیا هجوتم شرکف مهزاب ،دوب هدرک حرط هسلج رد ار شتاداقتنا
رتعیرس هچ ره ار قيفر دیاب ام و هدش لقتنم ام هب یراس )٩(“ِرفص„ نآ قیرط زا هبرض نیا ینکيمن رکف وت روصنم -
“!؟مينک عطق ار شاطابترا دروخيمن ندش یفخم درد هب رگا ای ،مينک یفخم
“!دننک عطق ار اهخنرس رتعیرس هچ ره اقفر دش رارق و یدرک حرطم هسلج رد هک ار نیا„ -
“!درکن نامفاص میدروآ سناش مه زاب هتبلا هک ميتشاد یراگنالهس دراوم نیا رد رابدنچ لاح هب ات ام„ -
“!هدش محريب و ريگتخس یريگوضع رس ردقنیا هک هدید ور اهزيچ نيمه مه ديمح„ -
فرط زا و دنکيم حرطم ار )١٠(“مود یاپ„ فرط کی زا وا یلو .داد قح شهب هشيم مرظن هب شیريگتخس دروم رد„ -
“!...ددنبيم یريگوضع یارب ار ام لاب و تسد رگید
دروم رد هک دمآ شدای و دنارذگ شانهذ زا ًاعیرس ،دوب هديشک لوط تعاس هدفه هک ار لبق یهسلج یاهتبحص روصنم
تسيلقتسم مسيناگرا "مود یاپ" ،تسين لصو شرگید یاپ هب مدآ یاپ لثم ،مود یاپ„ :دوب هتفگ ديمح “ضقانت„ نیا
“...داد صاصتخا یاهژیو تاليکشت و ورين دیاب نآ یارب و دوشيم تیاده زغم کی اب اهنت هک
.درک فقوتم و تخیر مهب ار روصنم راکفا هتشر ،ورسخ زمرت
ار ورسخ ییوگ اما دوب لئاق شیارب یرتالاو یاج ینعی ،تشاد تسود ورسخ زا رتشيب ار فرشا ديمح هچرگ روصنم
یادنلب رب اما ديمح .تسا ریذپ دوعص شايیالاب دنلب یهمه اب ورسخ یاج درکيم نامگ ای و تسناديم شدوخ نابز
.دوب ورسخ دیرم راگنا .دوب هدرک شا“ريگکمن„ ییوگ ،ورسخ ميقتسم تيلوئسم و کرتشم راک !!تسا هداتسیا “فاق„
مه یتخس نیا دشيم وا دیرم رتشيب هک جیردتب هتبلا .دوب تخس و دنیاشوخان شیارب ورسخ فرح یور ندز فرح
!تفاييم شهاک
دندروخ ار ماش یراس یلاوح یهفاک کی یوت .مينزب مه ینیزنب و میروخب یماش اجنيمه تفگ و درک هتسهآ ورسخ
.دنداتفا هار هرابود و دندز نیزنب اجنامه رد و
هن و درکيم یگتسخ ساسحا هن هتبلا .دوب هديباوخ تعاس ۵/٢ دودح شرتلبق بش و تعاس ۴ اهنت لبق بش ورسخ
هب ار شدوخ یردق ورسخ ،دندش نيشام راوس هک یتقو راب نیا اما .تفگن نآ زا مه یمالک ،دوب هتفرگ شاباوخ
.هتفرگ شاباوخ یردق درکيم ساسحا .دبسچن یلدنص هب شاتشپ درکيم یعس و درک رتکیدزن ولج یهشيش و نامرف
رد یمهفن یمهفب و داد هيکت رتتحار ،ماش ندروخ زا سپ روصنم یهتنم .تشادن وا زا یمک تسد مه روصنم
قش .درکن رکف روصنم ندرک یگدننار هب رگید ورسخ تهج نيمه هب .دز مه یترچ ،ندروخ یاچ و ندز نیزنب یهلصاف
!دندوبيم دهشم دیاب حبص .تشادن دوجو شیارب مه یرگید
نيشام یاه غارچ رون .دوب کیرات و هايس ًالماک ،یگدنراب یمک رطاخ هب و تولخ هداج .درُب شاباوخ دوز یليخ روصنم
ییوگ اما .دنک نشور ار هداج یوحن نیرتهب هب ات دوب هدرک ميظنت بوخ ار اهنآ ورسخ هتبلا .تشادن ییوس نادنچ مه
.دندوب هدرک دودناريق -رود نادنچ هن -ار نامسآ و هداج مامت
ییوس رگید شیاهمشچ راگنا دنديسر هک “ناتسلگ لگنج„ یلاوح هب اما ،دوب یوق و زيت ورسخ یاهمشچ هچرگ
.دتفايب یقافتا ادابم ات ،دورب رتهتسهآ و دنک عمج ار شساوح درک یعس یليخ ،دنرادن
ات ،درذگب نويماک داد هار و دروآ رت نيیاپ ار شاتعرس .درک شلاحشوخ ،ديسريم رس تشپ زا هک ینويماک یاهغارچ
شنت زا هرابکی هب باوخ و یگتسخ ییوگ .دنک لابند ار هار و دريگب ار شاتشپ یاهغارچ ِگنر زمرق یوسوس ،نآ لابندب
لامش یهبرض هرابود .داتفا لومعم شرازگ زيچ ره زا لبق و ادرف یاهراک رکف هب هک دش تحار شالايخ ردقنآ .تفر
عیرس یليخ یلو .دش رکپ یردق ،دهدب یاهدننک عناق حيضوت تسناوتيمن نوچ دیاش رابنیا و درک لوغشم ار شانهذ
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!دوب شدوخ نآ لوئسم هک داتفا دهشم هخاش )۵٢ لاس( یهبرض ِدای
ظفح رد ار نامدوخ یتقايليب هبرض نیا اب ام„ :دوب هدينش فرشا ديمح زا راب نيلوا یارب هبرض نیا رطاخ هب ورسخ
)!دومنيم ليقص ورسخ یارب هچرگ( دوب نشور فرح نیا ینعم “.میداد ناشن ،دنراد ام یارب ار ايميک مکح هک ییاضعا
رد ورسخ .دوب نيلوئسم یتقايليب ینعم هب ،تشاد همه و نامزاس یارب ار ايميک مکح هک “ردام قيفر„ ندروخ هبرض
“تيلوئسم یب„ و مدشيم هتشک دروخ هبرض ردام هک یزور مه نم شاکیا ،دوب هتفگ شدوخ شيپ رابدنچ اهزور نآ

ِتیدج شیاهراک رد ،ديمهفيم هناميمص ار داقتنا یانعم و داديمن ناديم یبیرف دوخ هب نوچ اما .مدشيمن هدرمش
.دوشن هباشم تاهابتشا بکترم ات داديم جرخ هب یرتشيب
.دش وس مک هرابود شیاهمشچ و دش هتخیر ورسخ ناجورس رب یغاد بآ راگنا ،نآ یدعب لئاسم و هبرض نیا دای اب
ورسخ .دوب هداد همادا هار هب ،دوخ تعرس نامه اب و دوب هدشن وا راکفا رظتنم ای ،تفر رگید یهار هب ای مه نويماک
یورين راگنا .ديبسچ یتشپ هب دوز یليخ اما ،درک رتکیدزن هشيش و نامرف هب ار شدوخ و تفرگ هلصاف یتشپ زا هرابود
!ديشکيم دوخ تمسب ار وا -یلدنص یتشپ رد -یاهبذاج
دنچ و دش راديب هقيقد دنچ اهنت ،ماش زا دعب ِتعاس ۵ ،۴ نیا یط روصنم و دشيم مامت تشاد “ناتسلگ لگنج„
نتسکش بيهم یادص و شیاهاپ ورس هب دیدش یهبرض اب مود راب .ديباوخ هرابود و تفگ ینعم یب یهملک
،رابگرم طوقس نیا لابندب اما ورسخ یادص .دش راديب دوب هدمآ شندرگ و شیاهاپ هب هک یراشف درد زا و اههشيش
!داد ناکت رتشيب ار روصنم
یرمرادناژ زا .نک کرت ار نيشام عیرس یليخ و نزب ُنَم .منکب یراک مناوتيمن و هدش درُخ میاهاپ نم ...!روصنم -
مان( ناخکچوک قيفر ار اهنآ زا یکی هک میراد ناميس یهناخراک فرط رابنا ود ...ربب تدوخ اب و نک زاب ار مرمک ...نايم
تشاددای و )١١(“ورتم„ ات هس .نک اديپ هاگیاپ یوت یکورک قیرط زا ار شایرگید و دناديم )ییاربغ مظاک ینامزاس
،ورن یتدم ات ینلع یاقفر رارقرس .هدب ربخ عیرس ديمح هب .نارهت مربب دوب رارق ار )ینمؤم ديمح( قداص قيفر یاه
کیدزن نآلا ام ....ورُب و نزب ارم .شاب عیرس یليخ .ديهدب ماجنا ار ناتیاهراک هشيمه لثم ...دعب ،دينک تسرد ار عاضوا
“...ناسرب عقومب ار تدوخ .تسين یدایز هار دهشم ات ميتسه “ديب نمچ
قيفر فرح لباقم رد„ ،شیاهاپ درد و یناشيپ مخز زا هن و فداصت تدش زا هن .دوب هدنام توهبم و جيگ ٌالماک روصنم
“!!مورب هناشن ماحالس هلولگ اب ار ممشچ مخت تسیابيم !مدوب هدنام ورسخ
“!وش دنلب !منکيم ملوک ارت !مربيم ارت نم قيفر هن„ -
.تسين شلمح ناکما و تسا ريمخ و درخ شیاهاپ ورسخ هک ديمهف دوز یليخ اما
“...!منزب مدوخ ات نم هدب ،نکن لطعم روصنم„ -
“!هن ...!قيفر هن„ -
“...نزب ُنَم مديم روتسد وت هب„ -
!!دنکيم تمواقم وا روتسد لباقم رد نونکا ،دينشيم ناج ِشوگ اب ار شیاهفرح هراومه و دوب ورسخ دیرم هک روصنم
و کبس شانهذ رد “هماننيئآ„ ندناوخ ماگنهب ار نآ اهراب هک( ترورض اب ار شاساسحا یهلصاف هک ديشکن یلوط اما

!تفر و درک هاتوک هلولگ ود کيلش اب “دوب هتفریذپ ماجنارس و دوب هدرک نيگنس
*****
ار شاتسد و دیرپيم شیاج زا کچوک ییادص اب هک یرايسب یاهبش هچ .دوبن قباس روصنم رگید روصنم اما نیا زا دعب
شنامشچ شيپ زا اما سوباک ،هظحل نیا رد )١٢(.دشيم کيلش یهدامآ و دربيم شاحالس هب برطضم و ناساره
.تخیرگيم
مغ و درکيم کشا رپ ار شانامشچ ،اههنارت نیرتابیز هاگ .دشيم “نارکوش„ شماک هب هک اهدهش هچ زين یراديب رد
)١٣(“....هگنشق وهآ ،یشُکب وهآ هک هفيح گنفت„ :تخیريم شاناج هب ار ملاع یهمه
١٩٩١ نئوژ

:تاحيضوت
.دشيم بوسحم نامزاس مود رفن یرفعج ربکا یلع قيفر -١
.دشيم هدرب راکب حالس نتشاد هاگن هديشوپ یارب دوب یحالطصا “راتتسا„ -٢
.دوب یرفعج ربکا یلع و فرشا ديمح اقفر یتايلمع و یرمک لسلسم مان هک تسا Star رگید ظفلت “ریاتش„ -٣
.دنتفگيم حالس یهلول رد هلولگ ندرک ريگ هب هک دوب یحالطصا “ندرک لگ„ -۴
هتيمک زا راجزنا رطاخ هب دایز لامتحا هب .دوب یزکرم یهتيمک لداعم و نامزاس عمجم نیرتيلاع مان “یلاع یاروش„ -۵
.تشادن دوجو یزکرم یهتيمک ناونع هب یناگرا ،یتاليکشت راتخاس و نامزاس همانساسا رد “هدوت بزح„ یزکرم
“زود و تخود„ اب ار “تفاظن„ تعاس رگا اتح ،تفرگيم رارق داقتنا ای و لاوئس دروم ،همانرب رد یرييغت ره ٌالومعم -۶
!دشيمن مه لاوئس یدروم نينچ رد !یدرکيم ضوع
هدازنژيب ابص -٧
یداقتنا هسلج کی رد -٨
قالطا )ینلع و ینلع همين( تیوضع یاهادیدناک ای وضع زا شيپ هب هک دشيم بوسحم یدنب هجرد یعون “رفص„ -٩
.دوب ءاضعا حطس “رفص ود„ ٌالثم و دشيم
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،لقتسم یفنص -یسايس تاليکشت داجیا ترورض دروم رد ،ینزج نژيب قيفر هب قلعتم دوب یحالطصا “مود یاپ„ -١٠
.دیرفآ ار “ماگشيپ„ اهدعب هک
قيفر نديشک حالس دهاش مدوب هدرک ديلوت دنلب نادنچ هن ییادص ،ینابهگن ماگنه هب یتقديب رثا رب هک بش کی -١٢
لقن میارب ار الاب ناتساد راصتخا هب روصنم ؛مدش بارطضا نیا تلع یایوج روصنم زا .دناسرت ارم مه یردق هک مدش
.درک
.یرل کیرولکلوف یبالقنا یدورس هنارت -١٣
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