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 ٢٠٢١ یرونج ١۵ ھعمج                                                     یرونا نیسح دمحم              

 "هدش ناریو ناتسناغفا رد رفس"
 کی ،)Jan Goodwin("نیودوگ نج"مناخ ۀتشون تسیباتک مان ،هدش ناریو ناتسناغفا رد رفس

 یسور نارگزواجت لباقم رد ناتسناغفا مدرم ۀناریلد تازرابم دروم رد ھک یسیلگنا روھشم ۀدنسیون

 .تسا هدمآرد ریرحت ۀتشر ھب ،اھنآ یمچرپ -یقلخ  ۀتخاب فرش و نادجو یب ،رادقم یب ِنارودزم و

 .دنک یم نایب ھنانیبعقاو رایسب لکش ھب ار هدنسیون یاھ دید مشچ ،پسچلد و بلاج باتک نیا

 تسا ھتفرگ تروص"یرونا نیسح دمحم "رینجنا دای هدنز طسوت ،یرد ھب یناملآ زا باتک نیا ۀمجرت

  ماجنا ناوت دح رد ارنآ حیحصت و پیات ۀفیظو ات دش هدرپس نیرتمک نیا ھب ناش تایح ماگنھ رد ھک

 نابیرگ لجا ھک دوب هدیسرن ھمین ھب نآ حیحصت و پیات راک زونھ رگم ،ددرگ عبط و پاچ ۀدامآ ات مھد

 حور ھک دندیدرگ یقاب راید یھار و ھتفگ کیبل ار لجا یعاد و تفرگ ار منابرھم و مرتحم یاکاک نآ

 .داب یمارگ ناش دای و داش ناش

 راد ریز زا یرامش تشگنا دادعت کی ،ریخا لاس ود صوصخب ،نیسپ لاس دنچ نیا رد ھک یئاجنآ زا

 رصح و دح یب یاھ تلازر و تایانج رب ندنگفا هدرپ تھج  ،یمچرپ – یقلخ یاھ یگ ھتخیرگ

 ،ناش یسور نابابرا تایانج رب یشاپ کاخ زین و ،ناش ۀتخاب فرش ناربھر و ناش ۀلحنم بزح

 ناتسناغفا یقیقح و یعقاو نیدھاجم و نیزرابم ماب رب ار دوخ ماب فرب ات دننکیم شالت ھناتخسرس

 و ھمجرت رد رگا ،نآ یاھ یتساک و اھ یمک ھمھ اب ار ھمجرت نیا ات دش ھتفرگ میمصت اذل ،دنزادنیب

 نانطومھ تمدخ رد و هدناسر رشن ھب ھحفص نیمھ رد لسلسم تروصب ،دشاب ھتفرگ تروص حیحصت

 ."دشاب شغ وا رد ھک رھ ،دوش یور ھیس" ات میھد رارق

 و دنسیونب نومضم ،ھبنشراھچ و ھتفھ و تسار و پچ ،ھتخاب فرش و هدرم نادجو عمج نیا راذگب

 ار نک دب لد و رخم سک لیلحت و ھیزجت ،دنھد نوریب فلتحم یاھ تیاس رد جوعم و جک یاھ ھتشون

 بیترت و ھیھت تنایخ و یشورفنطو سوماق ،دنزادنیب ھقرفت ،دننک رشتنم تیاس نآ ای و تیاس نیا رد
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 اما ؛دنک ناتسودنھ دای ناش لیف و دنھدب هدع کی دروخ ھب ار دوخ یبزح ۀدننک زئمشم تاغیلبت ،دننک

 .دنسانش یم یرگمرچ رد ار راکتیانج ِناشورف نطو نیا دننام ندکرک و تفلک تسوپ ناتسناغفا مدرم

 و اھ یزابرس روکشم و نونمم ،یھاوخن ،یھاوخب ،نآ ۀدش هداد دابرب و هدزگنج مدرم و ناتسناغفا

 .دوب دنھاوخ و دنتسھ ناتسناغفا یقیقح و یعقاو نیدھاجم و نیزرابم یاھ نتشذگ ناج زا و اھ ینابرق

 ،سور ،اکیرما تمدخ ھب روشک لخاد رد یمچرپ -یقلخ ناگیامورف نیا زا هدع کی راذگب مھزاب

 خرن ھب نان و ھتفرگ رارق یشیامرف یاھ تموکح رد لزلزتم تاماقم ھب و ھتفرگ رارق ... و ناریا

 هدش ھتخورف تیاس نیا زا رس ،اھ هدرم نادجو نیا زا رگید تشم کی راذگب و دننک رام رھز زور

 و یعقاو نیزرابم و نیدھاجم  ۀفقوالب ندیبوک اب ار دوخ تایانج مامت و رگید تیاس نآ ای و دنشکب

 دیئایب "ایوگ ھک دننک شالت و دنسیونب  ناتسناغفا زارفارس ناروشحلس و ناگتخابناج نآ یاپ ھب ،یقیقح
 میراذگ یمن زگرھ اما ام ،....و میشاب یثنخ و "مسیونب سوماق دیئایب" ،"مینک شومارف ار اھ ھتشذگ

 دراد یوق ۀظفاح مھ خیرات و دوش شومارف اھ ھتشذگ

 !!!یدازآ و نطو هار زارفارس یادھش کاپ ناور رب دورد       

 هدش ناریو  ناتسناغفا رد رفس                   
 )Jan Goodwin(نیودوگ نج :هدنسیون

 یرونا نیسح دمحم :ھمجرت

 مکی و تسیب تمسق

 مجنپ ِشخب

 هرھچ ود اب لباک
 :ناتسکاپ زا نم جارخا ۀیعالطا نتم

 روتسد ھلیسو نیدب ،یجراخ عابتا دروم رد نوناق موس ۀدام قیبطت و ناتسکاپ تینما تشادرظنرد اب

 تفھ فرظ رد و ھتشادن ار ناتسکاپ رد تماقا ۀزاجا رتشیب نیودوگ تِنَج املاپ مناخ ھک دوش یم هداد

 رد یناھنپ ۀنوگ ھب هرکذتم مناخ ھک دنیامن ھجوت یتینما تاماقم .دیامن کرت ار ناتسکاپ کاخ زور

 .دزرون تماقا ناتسکاپ
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 طسوت ار شیوخ ۀدارا ناتسکاپ یتموکح تاماقم ھک دمآ رظن ھب هرخسم و روآ هدنخ یلیخ نم یارب

 .دنوش سامت رد مدوخ صخش ابً امیقتسم ھکنآ یاجب ،دندیناسر نم عالطا ھب ناغفا ناوج دھاجم کی

 میلست نم ھب شراک رتفد رد ارم جارخا بوتکم ،ناتسکاپ یتینما رومام ،نیدلا سمش دعب ھظحل دنچ

 رثأت ببس ،دوب هدش هداتسرف یناتسکاپ فلتخم تاماقم ھب نم جارخا بوتکم یپاک ھکیئاجنآ زا .درک

 ،یفخم سیلوپ تسایر ،ھجراخ ترازو ھب ارم جارخا بوتکم یپاک ناتسکاپ تاماقم .دیدرگ نم قیمع

 .دندوب هداتسرف برغ لامش تلایا رنروگ و یتینما سیلوپ تسایر ،تروپساپ لورتنک و نیرجاھم ۀرادا

 یلیخ نم دروم رد مادقا نینچ ایآ ھک مدیسرپ نیدلا سمش زا ،مدناوخ ار دوخ جارخا بوتکم ھک ینامز

 ؟تسین دیدش

 و هابتشا عون چیھ ینعی ،متسھ لماش دیفس تسیل رد امش یفخم سیلوپ تاماقم دزن نم ھک صوصخب

 امش ھک تفگ هدومن دیئات ارم یاھ ھتفگ نیا مھ نیدلا سمش .درادن دوجو نم صخش دروم رد ینامگدب

 ھب نم .دینکن شنزرس ارمً افطل سپ ؛تسین ھتخاس نم زا یراک ھنافسأتم اما ،دیتسھ بناجب قحً الماک

 نوریب شراک رتفر زا هدرشف ار رگیدمھ تسد دعب ،مناد یمن رصقم ار یو ھک مداد نانیمطا یو

 ناتسکاپ کاخ روتسد قبط ھک متفرگ میمصت .مدرک یم کرت ار ناتسکاپ کاخ دیاب ساسا نیدب .مدش

 ناتسکاپ ھب یناھنپ ۀنوگ ھب هرابود ات منک شالت ھتفھ دنچ زا دعب و مورب ناتسودنھ ھب و منک کرت ار

 یمن ار دوخ روظنم اما ،مورب ناتسودنھ ھب متساوخ یم ھک تشاد دوجو تلع کی ھتبلا .مدرگرب

 ناش دامتعا سح زا دوب نکمم اریز ،مور یم ناتسودنھ ارچ ھک منک أشفا ناغفا نیدھاجم ھب متسناوت

 تختیاپ لباک زا متساوخ یم ھک دوب نیا ناتسودنھ ھب نتفر زا نم فدھ .دوش ھتساک نم ھب تبسن

 .دوب وکسام ای یلھد قیرط زا ،لباک ھب رفس ناکما ھناگی .منک ندید ناتسناغفا

 ھب ندنل زا ناکما تروص رد متفگ مناخ نآ ھب ،مدش سامت ھب ندنل رد مناتسود زا یکی اب ناتسکاپ زا

 کی یاضاقت و دنک یفرعم )نیودوگ نِج(نم ار دوخ ،دوش سامت ھب لباک رد داز بتار اتیھانا مناخ

 .دنھدب میارب ار هزیو کی رودص تیادھ یلھد رد ناتسناغفا ترافس ھب ھک دیامن راھظا هدرک ھبحاصم

 ھکیلاحرد ،تشاد راھظا نم اب ھبحاصم کی یارب ار دوخ ۀقفاومً اروف داز بتار مناخ ھناتخبشوخ

 تبحص نایرج رد نانچمھ ،دوب هدیدرگ لصو شلزنم رد حبص ٣ تعاس روظنم نیا ھب نوفلیت طابترا

 .دھدیم تیادھ یلھد رد ناتسناغفا ترافس ھب هزیو دروم رد ھک داد هدعو زین ینوفلیت

 ھکینامز ات ینعی ،دمآ شیپ میارب یدیدج ِلکشم ،داد میارب ار شوخ ربخ نیا ندنل زا متسود ھکنآ زا دعب

 ینوفلیت سامت یلھد رد ناتسناغفا ترافس اب هاجنیا زا ھک دوب نکممریغ ،متشاد تماقا ناتسکاپ رد

 ھتبلا ،دوب درس یلیخ ناتسودنھ اب ناتسکاپ تابسانم .میامن لصاح تامولعم هزیو ندیسر زا و ھتفرگ
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 تلع ناوت یم ،دوب ھتفرگ تروص ھتشذگ لاس لھچ رد روشک ود نایم ھک گنج ھبترم ھس رد

 ھب ناتسکاپ زا ینوفلیت یاھ تبحص نانچمھ ؛دومن کرد ار روشک ود نیا ۀناتسودریغ تابسانم

 رفس لایخ نم ھک دنمھفب تاماقم نیا رگا و دیدرگ یم دینش ناتسکاپ یتینما تاماقم طسوت ،ناتسودنھ

 ندنل رد متسود نامھ زا ھک متفرگ میمصت سپ ،دوب یمتح نم ھب تبسن ناش نظؤس ،مراد ار لباک ھب

 هزیو تلصاوم زا و هدرک نوفلیت یلھد رد ناتسناغفا ترافس ھبً اتقوفً اتقو اجنآ زا ھک منک شھاوخ

 ھک داد عالطا ،مدرک نوفیت ندنل رد متسود یارب ناتسکاپ زا ھک ریخا ۀعفد ھناتخبشوخ .دیامن لاوس

 .تسا هدرک تلصاوم میارب یلھد رد هزیو

 .منک رفس یلھد ھب لکشم نودب متسناوت یم و منک کرت ار ناتسکاپ مدوب روبجم نونکا

 رشتنم ار یربخ لوا ۀحفص رد ناتسکاپ یاھ ھمانزور ،منک تکرح رواشپ زا متساوخ یم ھکیزور

 نالعا یرارطضا تلاح قحلاأیض لارنج .تشادن دیدرت نآ رد یرگید سک نم زج ھب ھک دندوب هدرک

 ھک دوب هدش هداد تیادھ ناتسکاپ یتینما تاماقم ھب ،هدمآرد روسناس دیق رد تالسارم مامت ،دوب هدرک

 .دننک لورتنک و ھنیاعم ار الکو و نیلصحم ،اھ تسیلانورژ ،نارادمتسایس ۀبتاکم

 ھب دوخ ۀرابود ندمآ زا نم ،دیدج طیارش نیا تحت ھک متفگ شیارب ،مدومن عادو لیکو زا ھکینامز

 کی ھب ھتبلا ،مدرگرب هرابود ھک دش نکمم میارب هاگرھ ،مناوت یمن هداد عالطا ار یو ًالبق ،ناتسکاپ

 ھک مدرک یمن رکف و مدرک رکشت شیاھ کمک و تامحز زا دعب .تخاس مھاوخ علطم ار یو یقیرط

 .مناوتن هدرک تاقالم رگید ار یو زگرھ دیاش

 هداد رارق باطخ دروم ار یجراخ یاھ تسیلانروژ دابآ مالسا رھش رد ،ناتسکاپ رد ھیسور ریفس 

 ِکمک اب ھک ششوک عون رھ زا هدنیآ رد ھک مھد یم راطخا نات ناتسود و امش ھب نم ھک تشاد راھظا

 نانزھر دعب ھب خیرات نیا زا .دینک بانتجا ،دیوش ناتسناغفا کاخ لخاد ،اھ نازیتراپ امشِ حالطصا ھب

 دروم نیا رد ناتسناغفا رد ام یماظن تاعطق ،دنوش یم ھتشک اجباج ناش یارمھ ناتسیلانروژ و

 .دنکیم تیامح ار ناغفا یودرا

 رود ھب یشوماخ ۀدرپ ھک دراد یعطق میمصت یوروش داحتا ھک دزاس یم تباث تاحیضوت نینچ

 تاعوبطم یور ھب ناتسناغفا رد گنج عیاقو یاھ دادیور هاگرھ .دنزاسب ذوفن لباق ریغ ار ناتسناغفا

 .دروآ تسد ھب ار گنج قیقد رامآ ناوت یمن زگرھ ،ددرگ دودسم ناھج

 تایانج دروم رد ناسنا ارچ ھک دنک لوبق دھاوخ یمن ھک تسا ھتفھن نم دوجو رد یوق ساسحا کی

 رسیم ناش دیلپ فادھا دربشیپ رد ار تلوھس ساسا نیدب و هدنام یقاب توافت یب ناتسناغفا رد اھسور

 .دزاس یم
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 مناکلسم مھ و ناتسود ۀقفاوم مدع اب ،مدرگرب ناتسناغفا ھب ینالوط تدم یارب هرابود ھک نم میمصت

 رد نم ھک تسا هدیسرن ارف نآ نامز ایآ ھکنیا لوا ،دیخرچ یم زیچ ود یالاب اھنآ لئالد ،دش ھجاوم

 ؟تسین تاثداح و اھ ارجام زا رپ نم یارب کرایوین رھش ایآ ھکنیا مود و مشاب میقمً امئاد ناکم کی

 ھتشاد رارق تسرد حانج رد وت تسا نکمم ھک تفگ نم ھب مانتیو گنج قباس ۀدنھد شرازگ گی

 ناتسناغفا نیمزرس رد هدایپ ھکنیا زا ،یدش یم رتپوک یلھ راوس دوخ ھک دوب رتھب تیارب اما ،یشاب

 ھب ،دندرک یم شنزرس ارم ھک هزادنا رھ .دنشاب وت یوج و تسج رد اھ رتپوک یلھ و یئامن تحایس

 .مدش یم ممصم دوخ ۀدارا رد نم هزادنا نامھ

 یرپس اھنآ ۀناخ رد ،ناتسناغفا رد ار دوخ تماقا لوا بش ھک مدرک یم رکف ناغفا لیماف نآ ھب نم

 یم رکف اھنت ِدیفس شیر درمریپ نآ ھب نم .دندش ھچراپ ھچراپ ،بمب کی طسوت اھنآ ۀمھ دعب و مدومن

 ھب شا لیماف یاضعا مامت ھکیلاحرد ،تسا هدنام هدنز شدوخ ارچ ھک تسناوت یمن هدیمھف ھک مدرک

 .دندیسر لتق

 زگرھ ؛مدوب هدومن دروخرب یو اب رمحا بیلص ۀناخافش کی رد ھک ھلاس تشھ لدبع ۀرطاخ نانچمھ

 تفگ نم ھب و دوب هدیدرگ عطق نار یالاب تمسق زا یو یاپ ود رھ ،دوش یمن رود منامشچ شیپ زا

 ار امن ھناورپ بمب کی لبق ھتفھ شش لدبع .مورب هار دوخ تسد ود اب مناوت یم نونکا دینک هاگن ھک

  .دوب هدرک اپ ریز

 .منک ربص لاس کی دیاب نامز نآ ات و تفر مھاوخ مھزاب ناتسناغفا نیمزرس رد ھک متسنادیم نم

-------------   

 بتار اتیھانا اب ،درک رفس لباک ھب یلھد قیرط زا ،دیدرگ جارخاً امسر ناتسکاپ زا ھکنیا زا دعب فلؤم

 کیدزن زا ار لباک رھش مدرم عضو ،درک ندید یتسینومک تموکح یاھ ناگرا زا ،دومن ھبحاصم داز

 ناتسناغفا لخاد هرابود ناغفا نیدھاجم اب و تشگرب ناتسکاپ ھب ھنایفخم ۀنوگ ھب دعب ،دومن یسررب

 .دیزرو تکرش سور -ناغفا گنج رد و دیدرگ
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