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 ٢٠٢٠ ربمتپس ٢ ھبنشراھچ                                                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

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

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

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

 یقاب راید یھار و ھتفگ کیبل ار لجا یعاد و تفرگ ار منابرھم و مرتحم یاکاک نآ نابیرگ لجا

 .داب یمارگ ناش دای و داش ناش حور ھک دندیدرگ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 و ھیھت تنایخ و یشورفنطو سوماق ،دنزادنیب ھقرفت ،دننک رشتنم تیاس نآ ای و تیاس نیا رد ار

یکاولپخ             لالقتسا  
                            www.esteqlaal.net                           
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 ناتسودنھ دای ناش لیف و دنھدب هدع کی دروخ ھب ار دوخ یبزح ۀدننک زئمشم تاغیلبت ،دننک بیترت

 یرگمرچ رد ار راکتیانج ِناشورف نطو نیا دننام ندکرک و تفلک تسوپ ناتسناغفا مدرم اما ؛دنک

 .دنسانش یم

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

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

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

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

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

 و نیدھاجم  ۀفقوالب ندیبوک اب ار دوخ تایانج مامت و رگید تیاس نآ ای و دنشکب هدش ھتخورف

 شالت و دنسیونب  ناتسناغفا زارفارس ناروشحلس و ناگتخابناج نآ یاپ ھب ،یقیقح و یعقاو نیزرابم

 ام ،....و میشاب یثنخ و "مسیونب سوماق دیئایب" ،"مینک شومارف ار اھ ھتشذگ دیئایب "ایوگ ھک دننک

 دراد یوق ۀظفاح مھ خیرات و دوش شومارف اھ ھتشذگ میراذگ یمن زگرھ اما

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

 ناریو  ناتسناغفا رد رفس
 هدش

 )Jan Goodwin(نیودوگ نج :هدنسیون

 یرونا نیسح دمحم :ھمجرت

 مھد تمسق
 ناتسکاپ ھب ناتسناغفا تمواقم یاوق یارب دایز ای و مک ،حالس رادقم ھچ ھک تسا یتوافت یب نیا

 رد قحلا ءایض ناتسکاپ روھمج سیئر ھکینامز ،تسا دایز نیلمیرک یارب اما ،دنکیم تلصاوم
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 نانخس هدرک هدافتسا عقوم زا فچابروگ ،دیزرو کارتشا وگنینرچ نیفدت مسارم رد 1985 چرام

 ناتسکاپ کاخ زا ھک تشون سات یناسر ربخ  سناژآ زور نامھ رد و  تشاد راھظا زیمآ دیدھت

 ھک داد رکذتً احضاو و دریگیم تروص ھنامصخ تالمح یوروش نامیپ مھ روشک ،ناتسناغفا ھیلع

 .تسا هدومن رثأتم تخس ناتسکاپ اب ار یوروشداحتا تابسانم طیارش نینچ

 روپار روشک نآ یلم ۀلبماسا سلجم رد ناخ بوقعی هدازبحاص ناتسکاپ ۀجراخ ریزو دعب هام ھس

 زا ناغفا و یوروش تسینومک یاھ تولیپ طسوت اوھ قیرط زا ھبترم 615 ناتسکاپ کاخ ھک داد

 ناتسکاپ قطانم نامدرابمب رد خیرات نآ زا و تسا ھتفرگ رارق زواجت دروم فرط نیدب 1979 لاس

 .تسا هدمآ لمع ھب شیازفا

 تازواجت نیا و تسا هدیدرگ تبث یدحرس زواجت ھبترم 616 ،1986 لاس لوا یاھ ھتفھ رد

 رفن دصود نیحورجم و هدوب رفن دص ھس ناتسکاپ تافلت دادعت .دشاب یم ھتشذگ لاس شش زا رتشیب

 .دنشابیم

 ناشن مادقا نیا و هدیدرگ نامدرابمب ناتسناغفا کاخ زا دحرس یکیدزن رد نیرجاھم هاگودرا

 یاوق یارب دارفا هاگودرا نیا رد ھک دیامن یم اعدا یوروش ،دھدیم ناشن ار اھسور یگتفشآرب

 .دوش یم هدافتسا نآ زا نیدھاجم هاوق دیدجت و تحارتسا یارب مھ و هدیدرگ ھیبرت تمواقم

 یراذگ تمالع نآ رد نیرجاھم یاھ هاگودرا و تسا هدیدرگ ھیھت اھسور طسوت ھک ھشقن کی رد

 .دشابیم ناتسکاپ کاخ رد نیدھاجم یماظن هاگیاپ طاقن ھک دوش یم اعدا ،تسا هدش

 ھک دنتفگ هدیدنخ دنلب زاوآ اب ناش ۀمھ ،مداد ناشن نیدھاجم نیکارا یارب ار ھشقن نیا نم ھکینامز

 ،تسا هدش هوالع نآ ھب مھ یدنچ و دشابیم نیرجاھم یاھ هاگودرا هدش یراذگ ھمالع طاقن نیاً اعقاو

 لباک زا ار اھسور اھنت ھن ام ،دشاب نیدھاجم یماظن هاگیاپً اتقیقح هدش یراذگ ھمالع طاقن نیا هاگرھ

 .درک میھاوخ لاغشا زین ار وکسم ھکلب ،مینکیم نوریب
 

 ۀجراخ ریزو ھکنآ زا دعب هام کی -:تفای ھمادا نینچ یناسنا ۀعماج ناشک مدآ جنرطش یزاب

 ،دومن ھئارا یدحرس تازواجت دروم رد ار یتاحیضوت روشک نآ یلم ۀلبماسا سلجم رد ناتسکاپ

 لاسرا ناتسکاپ ھب ار رگنیتس عون زا اوھ عفاد زادنا تکار دصکی دادعت یروف اکیرما ۀدحتم تالایا

 .دوش یم ریف ھناش یالاب زا و هدیدرگ لمح تلوھس ھب اوھ عفاد زادنا تکار عون نیا ؛دومن

 ھک دومن راھظا عوضوم طابترا رد اکیرما ۀجراخ ترازو ۀبتر دنلب رومام کی یلامس تربار

 سیئر و دشابیم ناتسکاپ کاخ رد اھ تسینومک یئاوھ تازواجت باوج ناتسکاپ ھب رگنیتس لاسرا
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 یاھ کمک نانچمھ و دنداد تیادھ ناتسکاپ ھب ار رگنیتس زادنا تکار یروف لاسرا ناگیر روھمج

 تازواجت و نامدرابمب زا ناتسکاپ کاخ ھلیسو نیدب ات دندومن روظنم زین دروم رد ار یکینخت

 .دناوتب هدش تظافح نآ زا هدنام ظوفحم اھ تسینومک

 اھنت ناتسکاپ ھک دومن هوالع هداھن رتارف یمدق ناتسکاپ رد اکیرما ۀدحتم تالایا ریفس نوتیخ یناھد

 .ددرگ رتدب ھقطنم رد طیارش رگا ، دناوت یمن هدنام اھنت زین هدنیآ رد و دشاب یمن

 ھب میقتسم یماظن تیامح اکیرما ھکیئاجنآ زا :تفگ هدومن هدیقع راھظا یناتسکاپ رادمتسایس کی

 دامتعا ام ددرگ میخو طیارش ھکیتروص رد دشاب رادیب و هدامآ دیاب ناتسکاپ یودرا ،دنک یمن ناتسکاپ

 .دومن دنھاوخ تیامح ام زا هدرک تلاخدً امیقتسم اکیرما ۀدحتم تالایا ھک میناوت یمن هدرک

 تعاس ھک مدرک کرد دوخ تماقا مود زور رد دنراد یگدامآ ناتسکاپ یودرا هزادنا مادک ھب ھکنیا

 رد ،درکیم توعد تدابع یارب ار اھ ناملسم دنلب زاوآ اب دجسم یالم ھکیماگنھ حبص ۀجب جنپ

 .دومن وحم ار الم زاوآ تج تارایط شرغ ھظحل نامھ

 زا ات متفر یناتحت لزنم ھب هدیشوپ سابل ،متسناوتن هدیباوخ رگید تارایط شرغ زاوآ زا نوچ

 یور و تسد هزات ھک متفای ار روت و دیمح اجنآ رد ،میامن یاچ ھلایپ کی شھاوخ زپشآ یھلادبع

 دوخ ،نآرق روتسد ساسا رب تدابع تقو جنپ یارب نیملسم ،دندوب ھتسش تدابع روظنم ھب ار دوخ

 ؟دراد تلق بآ ھک  دوش یم قیبطت یناکم رد مھ مالسا روتسد نیا ھک مدرک لاوس نم .دنیوش یم ار

 ھتشادن رارق نات سرتسد رد بآ هاگرھ ھک تسا هداد تیادھ نانچمھ مالسا ھک تفگ مباوج رد دیمح

 مولعم بانشت عضو زا و دوب ناوارف بآ زورما یلو ،دینک کاپ ار نات نت کاخ اب دیناوتیم ،دشاب

 .دنا هدرک انش نآ رد رفن ود نیا ھک دش یم

 ،متشاذگ باقشب یالاب هدیرب ار نان ،میامن کمک حبص یاچ یارب زیم ندیچ رد متساوخ نم ھکیتقو

 دنوادخ ھب یمارتحا یب نآ ریغ رد دشاب الاب شفرطکی دیاب نان ھک تفگ هدش  عنام ارم یروف  روت

 .دھدیم ار نان نیا ام یارب ھک هدوب

 ندید "انیس نبا" مانب اھناغفا ھناخافش کی زا ھک درک توعد ارم روت  حبص یاچ فرص زا دعب

 یناتسکاپ سابل دوخ یارب دیاب لوا ھک تفگ دوب هدش قاطا لخاد ھظحل نامھ رد ھک لیکو ،مینک

 دھاوخن رارق نظ ؤس دروم ھتشذگ لاس ھب تبسن دوخ یوم دیدج گنر اب الاح و دنک یرادیرخ

 .تفرگ
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 ھتبلا ،مدوب هدرک گنر هایس ار دوخ یاھ وربا و رس یوم  کرایوین رد ،لیکو روتسد ھب انب نم

 ھب ایسآ رد یشتآ خرس یاھ وم ،مدرک تشحو دوخ ۀرھچ ندید زا مدرک هاگن ھنیئآ رد ھکینامز

 .منکن ھجوت بلج دیاب ناکما یاج ات ھک دوب ھتساوخ نم زا یلم ذاحم رتفد و دوش یم هدید تردن

 کی ات متفر طایخ کی دزن ،دراد ھنادرم باوخ سابل ھب تھابش ھک یناتسکاپ سابل دیرخ زا دعب

 میارب ناتسناغفا راسھک یضارا گنر ھب قباطم هریت زبس گنر ھب یناغفا ھنادرم سابل هروج

 .میامن یرادیرخ زین یگنل کی و وتپ کی ھک دیزرو رارصا نانچمھ لیکو ،دزودب

 میمصت نم ،دوب هدیسر دارگ یتناس ۀجرد لھچ ھب ترارح و دادیم ناشن ار زور ۀجب هد تعاس

 و رتھب ما یبرغ سابل ھب تبسن ترارح نینچ رد اریز ،منک نت ھب ار یناتسکاپ سابل ھک متفرگ

 .میدومن کرت یلم ذاحم ھناخافش دصقم ھب ار لزنم راب نیمود یارب نآ زا دعب ؛دوب رت تحار

 ار ناضیرم ناروتکد دادعت ،تشاد ار رتسب تصش شیاجنگ و دوب یئ ھقبط ود ترامع کی ھناخافش

 ،دادیم حیضوت نم ھب اھنآ یضیرم زا و هدناوخ ار ضیرم رھ تراک روت ،دندرکیم ھجلاعم و یوادت

 ھقرحم نیا تفگ هدناوخ ار ضیرم کی تراک روت ،دنتشاد رارق رگیدمھ یولھپ ناضیرم رتشیب

 ھک داد باوج روت ،دشاب ادج ناضیرم رگید زا دیاب تسا یراس ضرم ھقرحم ھک متفگ نم ،تسا

 نیحورجم قاطا لخاد هدرک کرت ار قاطا نیا ام ،تسین رگید ۀراچ یاج دوبمک تبسن یلو ،دیاش

 ار دوخ تسد هدیدنخ وا متشذگیم ھلاس هدزونً ابیرقت ناوج کی رتسب رانک زا ھکیتقو ؛میدیدرگ یگنج

 یم رتاوتم ،درشف یم تخس ارم تسد ھکیلاحرد ،متفرگ ار وا تسد زین نم ،درک زارد نم یوس

 ناگدنمزر پورگ لماش یگلاس هدزناش نس ھب وا ھک درک نایب ھنوگنیا ار یو تشذگرس روت ؛دیدنخ

 فرط نآ رثا رد و دومن تباصا شرس ھب ھلولگ گنج ۀنحص کی رد ،دیدرگ شنطو هاوخیدازآ

 رداق ناحارج مھ اجنآ رد اما ،دنداتسرف یوران روشک ھب ار وا ،تسا هدیدرگ جلف یلکب شندب تسار

 ھکیا ھمدص ،دنام یم یقاب وا رس رد شیمھ یارب ھلولگ و دننک جراخ یو رس زا ار ھلولگ ھک دندشن

 دھاجم نیا نونکا ،دوش لفط کی دننام شا لقع ھک هدیدرگ ببس  تسا هدیسر شا رس زغم ھب

 نم ،تسا ھتفرگ مکحم تخس ارم تسد و هداتفا ھناخافش رتسب رد جلف تلاح ھب ،شنطو هاوخیدازآ

 رد شا لیماف یاضعا ھمھ ھک تفگ روت ،دش دھاوخ ھچ ناوج نیا تشونرس ھک مدرک لاوس دوخ زا

 .دنا هدیدرگ فلت ناتسناغفا زا رارف یانثا

 یم مھ زونھ میدرکیم کرت ار شنیلاب ھکیتقو ،دومن ادج یو تسد زا روز ھب ارم تسد روت دعب

 .دیدنخ
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 اب ناتسناغفا گنج رد نیام راجفنا ینابرق ناش ۀمھ ھک دوب اھ اپ و تسد یب طوبرم رگید قاطا

 هداتفا رتسب رد ھکیا عضو زا دنتشادن مھ یضیرم تراک ھک لوا رفن راھچ ،دندوب هدش اھ سور

 مان اضر دمحم دیس دش یم ھجلاعم دیاب ھک ضیرم ھناگی ،دنرادن اپ ًالصا ھک دش یم مولعم دندوب

 شا ھنھرب و ضیرع ۀناش و ھنیس زا ،دوب زودنک تیالو رد تکرح بزح نادنموق نواعم و تشاد

 مولعم ھک مرچ و ینھآ ۀتخت کی اب جنرآ یلا شا ھناش ۀیحان زا یو تسار تسد ،دوب یراج قرع

 ھلولگ گنج ۀھبج کی رد لبق لاس ھس ؛دوب هدش ھتسب ،تسا هدرک تسرد یلحم رگنھآ کی دش یم

 ناوختسا دنویپ رواشپ رد ھناخافش کی ،دوب هدرک ھچراپ ھچراپ ار شیوزاب ناوختسا رادنیشام یاھ

 گنج رد ھکشھد لؤسم ناونع ھب هرابود تفای دوبھب یمک شلاح ھکینامز ،داد ماجنا شیوزاب رد ار

 ناوختسا نوچ ،دیامن لامعتسا ار ھکشھد تسد کی اب دناوتیم ھک درکیم رکف و دیزرو کارتشا

 ھب هرابود ات دومن روبجم ار یو درد تدش ،دوب هدروخن شوج تسرد لکش ھب زونھ شا تسد

 ار شا تسد ندومن عطق "انیس نبا" ۀناخافش رد ،دریگ رارق ھجلاعم تحتً اددجم و هدمآ ناتسکاپ

 ھک یسک ھک دنکیم رکف اضر ،دنیامن عطق ار شا تسد ھک دشن رضاح اضر اما ،دنتسناد جالع ھناگی

 نمشد ھب ھک دنراذگ یمن و دنرگنیم تراقح رظن ھب ار وا گنج ۀھبج رد دشاب ھتشادن تسد کی

 دوخ نطو نمشد زا مرادن وزرآ نم ھک دیوگیم اضر .دشابیم بویعم درم کی نینچ و دوش کیدزن

 گنج نیا رد ار دوخ ناوج رسپ جنپ نم و درذگیم نم رمع زا لاس جنپ و هاجنپ نونکا ،مشاب رود

 سکع دعب و منازیرب دوخ نادنزرف یارب ار اھسور نوخ رتشیب ھچرھ مھاوخیم و ما هداد تسد زا

 ًالصا شیوزاب ناوختسا رتم یتناس هد ۀزادنا ھب ھک مدرک هدھاشم نم ،داد ناشن نم ھب ار دوخ تسد

 تسد  ینھآ ۀتخت یور زا ار یمرچ ۀمست ھک درک عورش دوخ ملاس تسد کی اب اضر ،درادن دوجو

 تسد نداد شلام ھب عورش ،درک رود دوخ تسد زا ار ینھآ ۀتخت ھکینامز ،دنک راب دوخ  بویعم

 ھب ھناش ۀصح ات ار شبویعم تسد دوخ ملاس تسد اب فرح ھملک کی نودبً اتعفد ،دومن دوخ بویعم

 دش دیفس متروص گنر ھنحص نیا ندید اب ،درب الاب فرطب ھجرد 360 ۀیواز کی ھب و یقفا لکش

 دوخ ملاس تسد زا هدافتسا اب ھکیتقو ،دیدنخ یم درد تدش زا اضر یلو ،مدرک فعض ساحا و

 لمحت رگید نم ؛ مدش ناور رد یوس ھب و دروخ مھرب نم لاح ،دوش دنلب شارتسب زا تساوخ

 هزاورد ھب زونھ ،میورب هاجنیا زا دیاب ام مفسأتم یلیخ ھک متفگ روت ھب ،منامب اجنآ رد متسناوتن هدرک

 یراج متروص زا درس قرع و دیزرل مدوجو ،دش ادیپ منامشچ لباقم هایس ۀدرپً اتعفد ھک مدوب هدیسرن

 رد ھک رتوم فرطب ارم و ھتفرگ ار میوزاب ھلجع اب  روت ، مفیب نیمز ھب ھکنآ زا لبق و دش
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 ریثأت دیاش ھک متفگ روت ھب ،دش رتھب یمک ملاح دعب ھقیقد دنچ ،درب دوب هدرک فقوت ھناخافش گنیکراپ

 .دشاب هدز مھرب ارم لاح یمرگ

 مرمع لوط رد ار اضر شارخلد ۀنحص یلو ،مدوب هدید دایز نیحورجم ملغش نارود رد نم ھتبلا

 لباق ریغ ناتسناغفا مدرم یراب هدرب و تمواقم ،لمحت ،ھلصوح ھک میوگب دیاب .مدوب هدیدن زگرھ
 .تسا روصت
 سکرھ ھک متفگ شباوج رد .دشاب هدز مھرب ارت لاح ناتسناغفا لخاد رد رفس زا سرت دیاش تفگ روت

 و هدروخ مھرب ھبترم رھ ببس نیا زا ملاح رگا ،دنکیم سرت ساسحا دوخ یگدنز یارب ھھبج رد

 سرت زا مدوب ھتفرگ رارق ھلولگ ناراب ریز لیئارسا رد ھکیماگنھ دیاش مدرکیم فعض ساسحا

 تولخ ۀداج کی رد مدق هدش جراخ روداولاسلا یئاوھ نادیم زا ھکیماگنھ نانچمھ ،مدش یم کالھ

 یئاکیرما راک اضر و ھبھار یاھنز هداج نامھ رد لبق یدنچ اریز دوب تحاران مباصع متشاذگ

 و طلست تحت ھک مدرک رفس یقطانم رد روشک نآ رد نم ،دندوب هدیسر لتقب دعب و هدش هدوبر

  .دوب اھنازیتراپ لورتنک

 و مدرکیم رکف دوخ یگدنز یاھ ھنحص ھب ھتسشن رتوم رد انیس نبا ھناخافش گنیکراپ رد نونکا

 مدومن هدھاشم ار ناضیرم و نیحورجم درد و جنر هدرک یرپس انیس نبا ۀناخافش رد ھکیتاضحل

 یطلغ ریوصت گنج ھک مدرک کرد و دش رادیب نم رد تشحو و سرت ساسحا ھک منک فارتعا دیاب

 تسیلانروژ تفص ھب یصخش ھک دسر یم رظنب ناسآ ھتبلا ،دروآ یم دوجو ھب ناسنا ۀلیخم رد ار

 دنک میسرت یروط ارنآ روآ ناجیھ یاھ ھنحص و ددرگ لخاد گنج نادیم رد یتظافح دنبوزاب اب

 دوخ مھ ناسنا رگا .تسا یرگید زیچ تقیقح یلو ،دوش یم هدھاشم یئامنیس یاھ ملف رد ھکیدننام

 رظنب باوخ یاھ ھنحص دننام ھشیمھ گنج نانچمھ ،دبایب  نآ راتشک و گنج شتآ نایم رد ار

 کرد یبوخ ھب ار گنج تیعقاو ناوتیم گنج لاتق و لتق و نینوخ یاھ ھنحص زا رود ؛دسریم

 رود ھب ای و دوش هاگن اھ ھناخافش رتسب رد گنج نیحورجم فرطب ھک تسا یتاظحل رد نآ و درک

 دوش یم هدیمھف دعب ،دوش رظن دشاب یلاخ نآ رد اھنآ زا یکی یاج ھک لیماف کی یاذغ ناوخرتسد

 .تسیچ نآ ۀجیتن و موھفم و ھچ ینعی گنج ھک

 زا میتشگرب لزنم ھب ھکینامز و دز مھرب ار ملاح گنج نیحورجم راب تقر تلاح و یمرگ تدش

 .منک تحارتسا یمک ات مدیزخ مقاطا ھب ھتساوخ ترذعم مناھارمھ

 تفگ هدیدرگ لخاد مدوب هدیدن زورما ات ار یو ھک هدننار کی و دش ھتخاون مقاطا رد دعب تعاس ود

 امش ھقیقد 30 و 7 تعاس بشما ینالیگ دمحا دیس ریپ ھک مناسرب امش عالطا ھب مراد ھفیظو نم ھک
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 سح نم و شھاوخ کی ھن و تسا روتسد کی نیا ھک دش یم مولعم شنایب زرط زا  .دریذپ یم ار

 تمواقم یاوق ربھر اب ایآ ھک دوبن مولعم میارب نکیل ،مدومن تفایرد ار ھناھاش توعد کی ھک مدرک

 .میامن فرص ار بش ماعط اھنت ناشیا اب ای و میامن ھبحاصم

 مدیمھف ھقیقد دنچ زا دعب و دوبن رود هار ھلصاف ،دمآ نم لابند رتوم کی ماش ۀقیقد 20 و 7 تعاس

 .تسا بش ماعط فرص یارب توعد ھک

 ھب دشابیم زین ینالیگ دمحا دیس ریپ هاگتماقا نامز نیع رد ھک یلم ذاحم زکرم یئاریذپ نولاس رد

 .دش فراعت الوکاکوک نم

 کی ،دوبن تشاد تداع نآ ھب ھتشذگ رد ھک نم رادنامھم للجم یگدنز رگنایب نولاس رصتخم ۀیثاثا

 ھب نآرق یاھ هروس زا یقشم تیآ دنچ و دوب هدش ھتشاذگ نیلاق شرف یالاب یکوچ و چوک تیس

 ھک دوب نآ ۀناشن نوفلیت ھیاپ ھس تیدوجوم اھنت ،دوب نازیوآ زین ناتسناغفا ۀشقن کی و بصن راوید

 .ددرگیم ذاختا یمھم میماصت ناکم نیارد

 نولاس لخاد دمحم شرتناوج رسپ اب ینالیگ دمحا دیس ریپ ھک دوب ھتشذگ نم تلصاوم زا ھقیقد جنپ

 .دیدرگ

 یم هدھاشم یلم ذاحم زکرم رتافد رد ھک شریواصت دننامً انیع ماف هرقن لیبس و شیر اب ینالیگ ریپ

 یلو ،دزاس یم ازجم تمواقم یاوق رگید ناربھر زا ار یو یبرغ سابل اب ریواصت نیا رثکا ،دوش

 رسپ زا تسا یرت نسُم لماک ۀنومن نشور یلیخ دلج اب وا .تشاد نت ھب یناغفا یلم سابل بشما

 تیصخش زا شذفان نامشچ یالاب تشرد و نامک ناوربا ،دماح شا هدرک لیصحت و گرزب

 رگید زا ار وا دیشخرد یم شیامیس زا ھک صاخ تناتم اب مارآ تلاح کی ،درکیم تیاکح شذوفنرپ

 ھن و دشاب یم ناغفا گنھرف اب ندمتم تاملپید کی رتشیب وا ھک دیسر یم رظن ھب هداد قرف دارفا

 .گنج نادیم لھا

 ۀنومن شدلج یمدنگ گنر و کیراب تماق ،هدوب ردپ سکعرب ینامسج رظن زا دمحم شناوج دنزرف

 اب ضوع رد یلو ،دنک ھجوت بلج لفاحم ھمھ رد تسناوتیم ھک دوب دیشر و ابیز ناوج کی لماک

 .دوب یلم ذاحم ھھبج رد یماظن رمآ نواعم دوخ لاس ششو تسیب نس

 ھک دوب یزابرس دننام شا هدیشارت شیر اب ،دیسر یم رظن ھب بوجحم یمک تسخن دروخرب رد

 هدرک دومناو رتشیب لاس ود ار دوخ نس وا ھک دش یم ھتفگ ،تسا هدش هدیناشک ماظن تمدخ ھبً ادیدج

 .تسا

 .تشاد مان یفاص هللا تمحر یرگید و دوب لیکو یکی ،رگید نامھم رفن ود
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 رمع لاس جنپ و هاجنپ وا ،دوب ناتسناغفا قباس یودرا یماظن ۀبتر یلاع رسفا کی یفاص هللا تمحر

 یاوق صاخ تاعطق رد یتدم مھ دعب و هدرک لیصحت یوروش داحتا رد 1950 لاس رد و تشاد

 فورصم  ناتسلگنا یئاوھ یاوق رد مھ ینامز و هدرک تمدخ یلامش یانیلوراک رد اکیرما یماظن

 و یسیلگنا نابز ،دادیم ناشن ار ناتسناغفا خیرات ۀنیئآ وا یماظن کلسم لماکت ریس ،دوب شزومآ

 یماظن یاوق صاخ دراگ رمآ یوروش مجاھت ماگنھ رد ،درکیم تبحص ناور یلیخ ار یسور

 رارق ھجنکش دروم یکانتشحو زرط ھب و دوب ینادنز یخرچلپ نادنز رد لاسکی تدم ؛دوب ناتسناغفا

 تبحص دروم نآ رد دھاوخ یمن یلو ،تسا هدنام یقاب وا یگدنز رد نآ راوگان تارثا ھک دوب ھتفرگ

 .دشاب یم راد هدھع زین ار نیدھاجم یماظن ۀیبرت و هدوب یلم ذاحم یماظن رواشم نونکا ،دنک

 لارنج کی ، سدقم گنج رد ناغفا تمواقم یاوق یبھذم ربھر کی نآ رد ھک توعد کی نینچ رد

 گنج ۀھبج یارب تاکرادت لؤسم صخش کی و گنج ۀھبج ۀدیزرو نادناموق کی ،اھنازیتاپ یماظن

 یراددوخ ھبحاصم زا ینالیگ اما ،تسا یجراخ تسیلانروژ رھ یوزرآ ھتبلا ،دنتشاد کارتشا

 .دشابیم ھناتسود لفحم کی فرص بشما ھک تفگ هدومن

 یتسیلانروژ تیصخش  ما یبرغ سابل دوجواب نم ھک مدرک ساسحا یداع یاھ تبحص نایرج رد

 ،درک زاغآ ار نخس  وتشپ نابز ھب یفاص ،جنرب و بابک فرص زا دعب ،ما ھتشاذگ رانک ار دوخ

 .تسا یرد روشک رگید مھم نابز و تسا ناتسناغفا مدرم مھم نابز کی وتشپ

 تسیب ،متخاس لوغشم بیس کی ندرک تسوپ اب ار دوخ ھناشوماخ نم ،دش مرگ یلیخ تبحصً اتعفد

 نز کی امش ھک دیوگیم یفاص ":درک ھمجرت ھنوگنیا نم یارب ار تبحص نایرج لیکو دعب ھقیقد

 ھب و دننام ھک تسین سک چیھ اجنآ رد و دیشابیم اھنت یلکب نیدھاجم اب ناتسناغفا لخاد رد و دیتسھ

 تسرد ایآ ؛تسا تقشم رپ مھ یلیخ و راوشد ، کانرطخ رفس کی مھ نیا و دنک رکف یئاپورا زرط

 "؟مینک ھعلاطم رگید راب کی ناتسناغفا لخاد رد ار امش رفس عوضوم ھک دوب دھاوخن

 ار رود هار ھمھنیا نم ،منک لورتنک ار دوخ باصعا ھک مدیشوک نم ،دندنام نم باوج رظتنم ھمھ

 مدیمھفً اتعفد ،دننکیم ھعلاطم نم رفس دروم رد مھزاب نایاقآ ھک منک هاگن و ھتسشن هاجنیا ات مدوب هدمآ

 .موش ھبحاصم دیاب ھک متسھ نم نیا ھک

 اکیرما نویزیولت میت کی دروم رد تاحیضوت نداد رد درک عورش دمحم ،مھد باوج ھکنآ زا لبق

 ام ھبً البق اھنآ ؛دنتشگرب هرابود رگید یپ یکی اھنآ ۀمھ و دندوب هدرک رفس ناتسناغفا لخاد رد ھک

 زا و دوب مھ نز کی اھنآ نیب رد ،دننک یئامیپھار رتمولیک 10 ھنازور دنناوت یم ھک دندوب ھتفگ

 تسد ھب ار نخس ۀتشر لیکو دعب ؛دینادرگرب هرابود ارم ھک دومن یم سامتلا هدرک ھیرگ یگتسخ
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 گنج کی ھظحل نیمھ رد و دوب دھاوخ تسوخ تیالو ھب میربب دوخ اب ار امش رگا ھک تفگ ھتفرگ

 دنلب ردقنآ هوک ود و میرذگب هوک نیدنچ زا دیاب اجنآ ھب ندیسر یارب و دراد نایرج اجنآ رد گرزب

 .مزاسب نشور امش یارب ار زیچ ھمھ متسھ روبجم نم ،مراد سارھ نآ زا مھ نم دوخ ھک دنا

 رد ایآ ھک دوب حرطم نم دزن لاوس نیا ھچرگ ،مدرگ یمنرب دوخ میمصت زا ھک متفگ شباوج رد نم

 .مناوت یم هدرک تمواقم رفس نینچ کی

 راک رد شیازفا لاس نایرج رد ھکً اتصاخ ،مدوبن هدیزرو ھتشذگ لاس دننام نم ینامسج رظن زا

 یلو ،متشادن ندیباوخ یارب یفاک تقو ھنابش لفاحم رد کارتشا ملغش باجیا ھب رظن و  یرادا یاھ

 میمصت ضوع رد نکیل ؛متشادن ینامسج یگدیزرو رظن زا ار زیچ نآ و دوب تباث نم دزن زیچ کی

 تمحز ردقنآ نم ھک هژورپ کی رد نایاقآ :متفگ نینچ ناش باوج رد یدج ۀجھل ابً انب ؛متشاد عطاق

 .دبای ھمتاخ ،ددرگ زاغآ ھکنآ زا لبق دیابن ،ما هدومن فرصم ار دوخ تقو و هدیشک

 گنج ذاحم رد دیتسین روبجم امش ھک تفگ وا .دزاس فرصنم رگید ۀنوگ ھب ارم ات درک شالت دمحم

 یفاک امش دصقم یارب راک نیا ھک دینک یمن رکف ،دینک ندید تکلمم زا ھک دیناوت یم امش ،دیورب

 ؟دشاب

 رد ،دسیونب یزیچ گنج کی دروم رد دناوت یمن ناسنا ھک متفگ شباوج رد مکحم ۀجھل اب نم

 .دشاب هدیدن مشچ ھبً الصا ارنآ ۀنحص ھکیلاح

 ار ھسلج یفاص ھک مدیمھف ردقنآ نم و ندرک تبحص وتشپ ھب مھاب دندرک عورش هرابود نادرم نیا

 ھب ور لیکو دعب ،درک ماود ھقیقد هدزناپ هرکاذم ،دوبن نم یارب یبوخ ۀناشن ھتبلا ھک دنکیم یربھر

 و حالس ھک تسا هدمآ رواشپ ھب گنج ۀھبج زا دمحم ھک تفگ یسیلگنا نابز ھب هدرک نم یوس

 وا اب دیناوت یم امش تشگرب تسوخ ھب هرابود ھکینامز ،دھد لاقتنا ذاحم رد هدرک ھیھت تامھم

 دوخ زا و مدیشک تحار سفن کی هرخالاب نم و تفرگ ربرد ار تعاس کیً ابیرقت هرکاذم .دیورب

 لیکوً ادعب ،تسا هداد تبثم یار نم رفس دروم رد کی مادک نادرم نیا ۀلمج زا ایآ ھک مدرک لاوس

 داد رییغت ار دوخ ۀدیقع ارچ ھکنیا ،دومن ھقفاوم امش رفس دروم رد ینالیگ ریپ ھک درک اشفا میارب

 .تفگن ام یارب

 و دیمح ،میروخب مھاب ار حبص یاتشان ات دمآ نم هاگتماقا رد لیکو دوب ھبنشکی زور ھک حبص ادرف

 زورما ،دینکیم تکرح امش حبص ادرف ھک تفگ لیکو یاچ ندیشون ماگنھ رد .دندوب رضاح زین روت

 ار دوخ دیاب امش ھس رھ و تسا حبص جنپ تعاس تکرح ،دیئامن هدامآ ار دوخ یرفس مزاول دیاب

 .دیزاس هدامآً الماک
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 عقاو ،تسا هدش هدیشک لباک فرطب ھک مھم ۀداج کی ریسم رد و هدوب ایتکپ تیالو طوبرم تسوخ

 نیا نتخاس دودسم ،دنکیم روبع ھقطنم نیا زا نیدھاجم تامھم و حالس دایز تمسق کی ،دشابیم

 یوروش یماظن یاوق لبق ھتفھ دنچ ظاحل نیا زا و تسا هدوب یوروش یاوق یاھ وزرآ زا ھقطنم

 ھب یسور زابرس رازھ هدزناپ دادعت نآ رد ھک دنا هدرک زاغآ ھقطنم نیا رد ار گرزب ۀلمح کی

 ھک دنا یتاعطق ھناگی یوروش ماظن هدایپ و ودنامک ،دنراد کارتشا یتموکح یماظن یاوق لومش

 تدش ماگنھ رد ؛دنرگنیم زیمآ نیسحت رظن اب ار اھنآ یوبراحم رظن زا ناغفا هاوخیدازآ نیزرابم

 ات دوب هدمآ رواشپ ھب دمحم ظاحل نیا زا و دندش ھجاوم یگنج تامھم تلق ھب یلم ذاحم دارفا گنج

 زاین دروم تامھم و حالس نوچ ھک تفگ لیکو .دھد لاقتنا گنج ۀھبج ھب هدرک ھیھت حالس و تامھم

 ھتبلا ،دناوت یمن ھتفر امش اب ادرف دمحمً انب ،تسا هدشن ھتشاذگ ام رایتخا رد میتشاد راظتنا ھکیروط

 هداد هدعو ام یارب ھک ھحلسا یتح تاقوا یضعب ؛میتسھ نابیرگ و تسد تالکشم نینچ ابً ارثکا ام

 .دریگ یمن رارق ام رایتخا رد مھزاب ،دوش یم

 .تسا ھتفای تدش CIA یاھ یناماسبان و اھ یئوج هدافتسا ھک مدرک کرد نم

 طاشن رپ درم کی وا ،دیدرگ قاطا لخاد زین یفاص ،میدوب یاچ ندیشون فورصم ام ھکیئانثا رد

 ھشقن کی ھلجع اب هدنک نم تشاددای ھچباتک زا ار ذغاک قرو کی فاص ،دیدنخ یمً امئاد ھک دوب

 دیاب امش ھک تفگ هومن لیکو یوس ھب ور و درک یراذگ ھمالع نآ رد ار ام رفس طخ و هدومن میسرت

 تفگ و داد ناشن ار یلحم ملق کون اب و دیورب ھناخ یاچ یحاون ات هدومن روبع هوک نیا یالاب زا

 تسا  گرزب یاھ تسد نانچ یاراد یفاص ھک مدش ھجوتم نونکا نم ،دینک باختنا ار هار نیا دعب

ً امیاد ؛دینکن بیقعت ار تلافسا ۀداج طخ ھک درک هوالع وا ،مدوب هدید ھن مرمع رد ارنآ ریظن نم ھک

 یدایز تدم نم و دنتفر نوریب یراک یارب کیرھ هرکاذم متخ زا دعب .دینک باختنا ار نابایب هار

 .مدرکیم رکف یدعب یاھ زور ھب و ھتسشن حبص یاتشان زیم لباقم رد

 و دوب مھاوخ اجکی نادرم اب هام ھس تدم دعب ھب ادرف زا ھک منالوبقب دوخ ھب ار قیاقح نیا متساوخ

 تداع ،شیوخ پورگ رد گنج ذاحم رد ھن ھتبلا ، ناش لیماف نانز زا زج ھب ھکیا نادرم اب مھنآ

 اما ،دننکیم میاق اھنز اب یتسود ۀطبارً الومعم گنج رد نازابرس ؛دنرادن رگید نانز اب ار ترشاعم

 یتسود کی فاشکنا یارب بسانم عقوم نانچمھ ،دنتشادن اھنز اب یتسود ۀطبار زگرھ نادرم نیا

 .دوبن مھ یردارب و یرھاوخ

 یم فلاخم سنج اب یواسم قوقح یاراد نم ھک مدوب هدش گرزب ۀروکفم اب و مدوب نز کی نم

 .مشاب
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 نم یایند ھک دوب ھتفگن نم ھب یسک زگرھ مدرکیم یزاب یدگ اب و مدوب ھچبرتخد کی ھکیماگنھ

 زا یلمعلا سکع ھچ سپ ؛منک زواجت دیابن دوخ دح زا و مشاب یم رتخد کی نم اریز ،دراد قرف

 نیا ھب و دنھد رارق مود ھجرد ناسنا فیدر رد ارم ناملسم نادرم نیا هاگرھ داد مھاوخ ناشن دوخ

 .مشاب یمن ناش نایم رد مارتحا و شزرا لباق نز تفص ھب متقلخ تلع رب دیابن نم ھک دنسرب ھجیتن

 ؟درک دنھاوخ ھشیپ نم اب ار ھیور ھچ ،مرادرب نایم زا ار عنام نیا نم هاگرھ

 رداق  ایآ ،دمآ دھاوخن دوجو ھب یکیدزن ۀطبار کیً المع ھک مینکیم یگدنز کیدزن مھاب ردقنآ ام

 ؟منک میاق اھنیا یالاب ار دوخ ذوفن دوب مھاوخ

 ؟تفریذپ دنھاوخ ارم ایآ

 ؟درک دنھاوخ یرود نم زا ای

 عالطا مھ و دیآ یم دوجو ھب یراب جنشت تلاح یراب ھلولگ نایرج رد ھک متسنادیم براجت ساسا رب

 و هرجاشم نیدھاجم اب ناتسناغفا کاخ لخاد رد ناش رفس ماگنھ رد مناکلسم مھ زا یضعب ھک متشاد

 نینچ تلاح توافتم یاھ تیصخش نایم رد توافتم روتلک و گنھرف ،دندوب هدرک ادیپ ھشقانم

 یم عوقو ھب زین ینز تشم و دروخ و دز یتحً اضعب ،دوب هدرک مھارف ار دروخرب و ھشقانم

 .دیامن راتفر اھناغفا گنھرف و بادآ ،تانعنع فلاخمً ارارکت ھناگیب کی هاگرھ ،ددنویپ

 لباقم رد ھک تخاس ھتفشآرب و تحاران تخس ار ناغفا نیدھاجم ینامز ساکع تسیلانروژ کی

 ھک ناغفا هاوخیدازآ ناگدنمزر زا کی چیھ ،دنک انش ایرد رد تساوخیم و هدیدرگ ھنھرب اھنآ ناگدید

 .دھد یمن ماجنا ار یلمع نینچ تسا ھتفھن هداعلا قوف ایح و مرش ناش تیصخش رد

 ھنھرب ار دوخ یوناز ات رمک زا نارگید لباقم رد زگرھ ھک تسا هداد روتسد ناش یارب نآرق

 ھتساوخً اررکم یو زا اریز ،دندوب هدناتسکش ار رگید راگن ھمانزور کی یساکع ۀرمک .دینکن

 .دوب هدرکن انتعا اھ ھتساوخ نآ ھب وا یلو ،دنکن یرادرب سکع ار ناغفا نانز ھک دندوب

 ار اھنآ تاساسحا ھک دراد دوجو ناکما نارازھ ھک دوب نشور میارب تقیقح نیا نز کی تفص ھب

 دنسپان راتفر زا هداد ماجنا یتسرد ھب ار دوخ یگناخ راک نیا ھک مدوب راودیما نم ،میامن راد ھحیرج

 متسنادیم یبوخ ھب یلو ،منک یمن نیھوت سک چیھ روتلک و گنھرف ھب نم دنچرھ ،میامن یریگولج

 .دزاس ھجاوم تالکشم اب ارم دناوت یم ھک دراد دوجو یفیعض یاھ ھبنج نم رتکرک رد ھک

 ھتفگ نم ھب وا ،متشاد مبراقا زا یکی اب ھک تبحص کی رد اکیرما ۀدحتم تالایا زا متکرح زا لبق

 ناغفا ناگدنمزر اب تا رفس نایرج رد وت ،تخاس یھاوخ ھناوید ار یماظن نادنموق کی وت ھک دوب

 زا ار ترس یھاوخیم رگا یشابیم اھنآ ۀلمج زا یکی ھک ینک لوبق یمسق ار نادناموق رماوا دیاب
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 ھمھنیا و یتسھ ارجام یپ رد ھتسویپ و واکجنک هداعلا قوف ،هاوخدوخ یلیخ وت نوچ ،یھدن  تسد

 و رماوا ھتفھ کی دیاش وت ھک منک رکف مناوت یم نم ،تسا نیلپسد یب زابرس کی یفنم تاکن

 .....منادیم ھچ ؟ هام ھس تدم یارب اما ،ینک لوبق ار نادناموق تایادھ

 لدبم مامح ھب ار قاطا ھک باتفآ ندمآ الاب ھب ھتسشن میاج رد مھ زونھ اھ ھشیدنا نینچ رد قرغ نم

 .مدرکیم هاگن ،دوب هدرک

 مرکف رتشیب ھکلب ،ریخ ای مناوت یم هدش نیلپسد اب زابرس کی ایآ ھک دوب نیا فورصم رتشیب مراکفا

 ؟مناوتیم هدرک لمحت ناتسناغفا تقشم رپ یضارا رد ار یور هدایپ ایآ ھک دوب نیا لوغشم

 یم نم .دوب ھتخادنا اپ زا ار نم ھب تبسن رت هدیزرو یاھناسنا ناتسناغفا دنلب یاھ هوک و اھ هرد

 مھ نآ و داد یم راشف ارم زغم زومرم ۀشیدنا کی یلو ،منکن رکف تالکشم یناور ۀبنج رب مدیشوک

 .دوب ناتسناغفا گنج شتآ ھب رواشپ نازوس یامرگ زا نتفر

 

 مھدزای تمسق

 :موس شخب
 ھھبج ود اب لادج کی
 

 ...دراد ھمادا


