
 .دنا هتسناد گرزب یسودرف ِندش هداز زور ار هام تشهبیدرا مجنپ و تسیب *
 .دیناسر یتسد الاب هب یتسَدورف زا ار یناریا و ناریا اهرت سپس هک درک ناغمرا روشک هب یدنزرف نهیم مام ماگنه نآ رد
 یرادیب یاه )هبرض( هبوک یسراپ ِنابز ی هتفخ ِرکیپ رب ،تشاد نهیم هب هک یرهم و یگدنیارس ِرنه اب ،هدروخ کاپ ِریش ِدنزرف نآ
 اه تسد رود هب ار شهاگن ی هنارک وا .دنادرگزاب وا هب ار یناریا ِشِنَم ِدنلب یالاب و َرب و درک مار ار نخس )َِبکرَم( ِراوهَر ات تخاون
 ،شناکاین ِدنواجرَو ِنیمزرس رب اهبرع یگریچِ یپ رد هک دید یم یبوخب وا .تفرگ هناشن ار یسراپ نابز و گنهرفِ ییافوکش و دناشک
 !دَوَر ورف یتسینِ ماک هب زیچ همه هک تفر یم ،نایمارحِ یزادنا تسد اب و هدش ناشیرپ اهراتشون ِناماس
 یاه هزره و کاشاخ و سخ یباوخ رادیب لاس یس  یازارد هب هک ،تشاک  ار یسراپ نابز ِلاهن گرزب یسودرف ،نخس داتسا
.دشخب یتسه ار یناریا ندنام و ندوب تسناوت هک ییاج ات هدرک یرایبآ ار نآ  ،دودُز ار شنوماریپ

؟ تسیک یسودرف

ِییایرد و ینیمز ،ییاوه ِناوارف ِنایهاپسِ نتشاد ،گرزبِ یاهرهشِ نتشاد اب اهنت ،اهتلم ِشزرا و ییاناوت ای یگرزب و یگِزاوآُرپ  
ِناگدنیارس و ناگدنسیون و نادنمرنه ،نادنمشناد ،هنازرف ِنادرمِ نتشاد هب هک ، تسین هوکشُرپ و ابیز یاهنامتخاسِ نتشاد ،دنمورین  
ِمدرمِ یگدازآ و نوگانوگِ یاه هریتِ یگناگی ،یگتسویپ مهب ی هیام و هیاپ هراومه هک دنتسه اه نیا .دراد یگتسب روآون و یمان  
تیبرت یارب تسرد ِهار اهنت هک دنا هدرب یپ تسا ینامزرید هتفرشیپِ یاهروشکِ مدرم .دنشاب یم ینیمزرس ره یگچراپکی و روشکره  
و تسا نانآِ نتخاس نامداش و ندومن مرگلد و ندوتس انامه ،ناناوجون یاه)دادعتسا( یمازرف و اه یگتسیاش ِنداد شرورپ و ندرک  
یاهنادیم رد نانآ )ٌهمسجم( ِسیدنت ِندراذگ ،نانآِ مان هب اه هچوک و اه نابایخ ِندیمان دننام نوگانوگِ یاههار زا ورنیا زا .سب  
ساپ و دنراذگیم جرا ار ناشنیمزرس ِناگرزب هتسویپ ،نانآِ گرم زا سپ هچ و یگدنز ِنامز رد هچ ،ناشزوردازِ نتفرگ نشج ،اهرهش  
!.دننکیم اپرب ناشیارب اه هرازه و دننکیم دای مه رگیدِ یاهروشک ِنادنمشناد و ناگرزب زا هک دنوریم شیپ ییاجات هارنیا رد .دنرادیم
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یناریا ۲۵۷۳ دادرخ ۱۳ )هبنش هس( دیش مارهب
هسنارف یمداکآ و گرزب یسودرف
!مزاَنن نآِ گنهرف و بدا هب و مدرگن زارفرس شیپ زا شیب دوخ ِندوب یناریا هب نم و درذگب تسین یزور هک دیریذپب نم زا ار نیا *
 ،نامناریا َِرب و رود ام ِنخس ِرتشیب اهرادید نیا رد وگتفگ یب .میور یم مه رادید هب هاگهگ هک مراد یناتسود ،همه دننام مه نم *
 مه اب ار نامیاه یگنت لد اه نامدای و اه هتفگ نیا اب و دنز یم رود … و شخیرات و گنهرف ،اه یبوخ ،اه یناماسبان ،اه یراتفرگ
!میرادیم شوخ لد نآ هب و مینکیم شخب
 مندوب یناریا هب شیپ زا شیب ارم هک دش َمیداشلد ی هیام هکنیا زا ادج ،مناتسود ِزورما ِرادید .دوب اهزور نآ زا یکی زورما *
  .درک زارفرس
 میارب ار ۱۳۷۴ رویرهش ،»ون راگزور « ی همانهام ی هدیرب ،نابرهم هزادنا یب تسا ییوناب هک ،مناتسود زا یکی رادید نیا رد *
:مروآ یم ،هژاو هب هژاو ار هتشون نآ ،ریز رد و مسیون یمن یزیچ رگید نم .دوب هدش پاچ نآ رد هتشون نیا هک دوب هدروآ
 ینادنمشناد زا رفن هدزاود دودح اب هارمه ،یعیبط مولع نویسیمک رد ناریا نابز ناتسگنهرف رد شیپ یدنا و لاس تسیب دودح «  
 ینیزگ هژاو هریغ و کیزیف و یمیش دننام ،یعیبط شناد یاه هژاو یارب ،یقیدص رتکد ناورداش و یباسح رتکد ناورداش دننام
 و یراکمه ام اب اه هژاو شنیزگ رد و دزیم رس ام نویسیمک هب بلغا زین ،ناتسگنهرف تسایر ایک قداص رتکد یاقآ و میدرکیم
 .درکیم یرکفمه
 هک نیا رب ینبم هدیسر یشرازگ رنه و گنهرف ترازو هب زورما تفگ و دروآ ام یارب یا هرظتنمریغ ربخ ایک رتکد یاقآ بش کی
 راکتبا زاغآ زا هک تسا یرثا نیرتهب و نیرتگرزب ،سوت یاناد یسودرف ٌهمانهاش هک هداد یأر ءارآ قافتاب هسنارف مولع یمداکآ
 یمداکآ شیپ اهلاس زا تفگ ؟تسیچ راک نیا ٌهقباس میدیسرپ .تسا هدمآرد ریرحت ٌهتشرب یرشب ٌهعماج رد ،زورما ات نتشون نف
 یاهنابز رد یئاهباتک ٌهعلاطم لوغشم نانآ و دوب هدرک لوحم یمداکآ یاضعا هب ار یرثا نینچ صیخشت عوضوم هسنارف مولع
 دندیسر یعطق ٌهجیتن نیاب )یدالیم داتفه ٌههد لیاوا منکیم نامگ ( لاسما ،شواک و شهوژپ ههد دنچ زا سپ هکنیا ات دندوب نوگانوگ
 یسودرف ی همانهاش ،تسا هدش رشتنم و هتشون ایند رد نونک ات  ،طخ راکتبا زور زا هک یئاهراتشون و اهباتک ٌهمه نایم زا هک
.تساهنآ نیرتابیز و نیرتگرزب و نیرتهب
 رد هسنارف مولع یمداگآ هک ار ربخ نیا هک میتسنادیمن و میتفر ورف توکس رد و میدش توهبم و تام نویسیمک یاضعا ٌهمه ام
 نیرتابیز و نیرتگرزب و نیرتهب ار سوت یاناد یسودرف ٌهمانهاش ،زورما ات تباتک نف زاغآ زا ایند رد هدش هتشون یاهباتک نیب
 …!درک رواب دیاب هزادنا هچ ات هتسناد اهباتک
 توعد راهان هب نارهت »زورما لالقتسا « قباس نوتلیه لته رد راکهاش دمحم ناورداش دوخ یواعد لیکو اب هک دعب هتفه دنچ
 تیاکح ناتیارب مهاوخیم دیسانشیم ار اهیوسنارف و دیا هدرک لیصحت هسنارف رد هک امش رتکد یاقآ هک متفگ تبحص نمض ،متشاد



 توعد راهان هب نارهت »زورما لالقتسا « قباس نوتلیه لته رد راکهاش دمحم ناورداش دوخ یواعد لیکو اب هک دعب هتفه دنچ
 تیاکح ناتیارب مهاوخیم دیسانشیم ار اهیوسنارف و دیا هدرک لیصحت هسنارف رد هک امش رتکد یاقآ هک متفگ تبحص نمض ،متشاد
 و هتشون تیرشب ملاع رد نونک ات هک یباتک نیرتهب ناونعب ار سوت یاناد یسودرف ی همانهاش باتک هسنارف یمداکآ هک منک
 و دنمشناد درم ار وت نم ینالف « :تفگ و درک نمب یزیمآ بجعت هاگن راکهاش دمحم رتکد ناورداش .تسا هدیزگرب هدش رشتنم
 هک ینادیم هچ ،یا هدرک لیصحت ناملآ رد هک وت .یشاب ارس هوای و لد هداس هنوگنیا وت  هک متسنادیمن یلو منادیم یتسرپ نطو
 نیا ؟ینزیم وت هک تسا یفرح هچ نیا .تسین حازم و یخوش شیاهراک و تسا یمظعم نامزاس و هاگتسد هچ هسنارف یمداکآ
»!نک شومارف یلکب ار فرح نیا تحیصن وتب نم زا ؟تسا هدرک ماخ ارت و هتفگ وتب یسک هچ ار تیاکح
 .تفگ ار نیا ینیزگ هژاو نویسمک ٌهسلج رد ایک قداص رتکد یسراف نابز ناتسگنهرف رد شیپ بش دنچ متفگ 
 وتب نم زا .نکن رواب ارنآ وت .تسا هدرک وّلغ ای هابتشاً امتح تفگ ،داب هدنز هشیمه شدای هک دوخ صوصخم تسژ اب راکهاش رتکد
.نکم تسس تاغیلبت هنوگنیا راچد ار تدوخ تحیصن
 .تشذگ هعقاو نیا زا یدنا و لاسکی .مدزن یفرح یسک اب هراب نیا رد و مدرک شوگ ار راکهاش دمحم رتکد ناورداش تحیصن نم 
 رتکد هک مدید رود زا هک مدوب تبحص لوغشم یا هدع اب زورما لالقتسا ،قباس نوتلیه لته رد راهان یارب زاب یزورً اقافتا

 هلجع هن تفگ .منک یمن رارف هک نم ؟یوَد یم ارچ رتکد متفگ و متفر وا فرطب و مدشدنلب .دیآ یم نم فرطب ناود ناود راکهاش
 رد ینابیش ٌهچوک زا ،میسانش یم بوخ ار رگیدکی هک ام ؟هچ یارب متفگ .مهاوخب ترذعم وت زا تقو توف نودب مهاوخیم و مراد
 هک نآ !هن :تفگ .دهاوخیمن ترذعم هک نیا ،درک موکحم ارم و دش اوعدٌ هدنرب نم یاوعد فرط رگا .میا هدوب هیاسمه مه اب هیریما
 تبحص هراب نیا رد یسک اب هک دوب هدرک تحیصن ارم ردقچ هک مدروآ رطاخبً اروف .میوگیم ار یسودرف ی همانهاش غوضوم .چیه
 و ما هدرکن تبحص رگید هراب نیا رد یسک اب نموت ناجب متفگ رتکد هب .دنکیمن اهراک نیا زا هسنارف مولع یمداکآ نوچ .منکن
 :تفگ ؟تسا هدش هچ رگم مدیسرپ .تسا سکعربً الماک هیضق هن تفگ .میامن رسدرد راچد ار دوخ و منک ینکارپ هعیاش متساوخن
 زا و دوب نم میدق ناتسود زا رهش نآ رادرهش .مدوب هتفر نَک رهش ،هسنارف یبونج لحاوسب یصخرم  یارب نم لاسما ناتسبات «
 رادرهش هب و مدوب هدرک هدامآ ینپاژ نذ بهذم ٌ هراب رد ینار نخس   یارب ارم دوخ نم .منکب ینارنخس کی هک دوب هتساوخ نم
.تسا ینپاژ ند بهذم  نم ینار نخس  عوضوم متفگ
 تسا یعوضوم هچ نیا رتکد یاقآ تفگ نمب ضارتعا اب و تساخرب دوخ یاج زا ،دینش نم زا ار فرح نیا هک نیمه رهش رادرهش
 یاناد یسودرف رثا همانهاش هک تسا هدرک مالعا و بیوصت ءارآ قافتاب هسنارف مولع یمداکآ لاسراپ ؟دیا هدیزگرب امش هک
 رد دنمشناد کی ناونعب امش الاح و تسا هدش هدیشک ریرحت ٌهتشرب زورما هب ات تباتک راکتبا زاغآ زا هک تسا یباتک نیرتهب سوت
 مه تلاجخ رتکد تفگ یخوشب دعب و ؟دینک ینارنخس ام یارب ینپاژ نِذ نیدٌ هراب رد دیهاوخیم یناریا ی هدرک لیصحت هسنارف
 راک نیا یارب و دشاب یرشب رثا نیرتهب همانهاش و سوت یاناد یسودرف ی هراب رد دیاب امش ینارنخس !!تسا یزیچ بوخ
.مهدیم تقو هتفه کی امشب
 نارهت رد ردقچ هراچیب ینابیش هب متفگ دوخ شیپ و مدش کشخ دوخ یاج رد بلاطم نیا ندینش زا سپ نم :تفگ راکهاش رتکد 
 فارطا یاه هناخباتک رد رتمامت هچره ٌهلجع اب لاح رهب .مدرک باطخ عالطا یب و هدرک لیصحت ناملآ  ار وا و متفگ هاریب و دب
 شیاجنگ هک یگرزب نلاس رد ینارنخس ٌهسلج ررقم دعوم رد .مدومن هدامآ ار دوخ ینارنخس و مدروآ درگ یکرادم و مدرک وجتسج
 هب و هداتسیا نت رازه هد دودح زا شیب و دندوب هدرک بصن یئاهوگدنلب زین نلاس نوریب رد و دش اپرب تشاد ار رفن رازه دنچ
.دندرک نم قوشت و ندز تسد هب عورش همه و دش هجاوم یدیدش لابقتسا اب و دیسر نایاپب ینارنخس ات دندادیم شوگ نم یاهفرح
 هچ هدرک لیصحت هسنارف قوقح رتکد نم هک منک یهاوخرذع وت زا لد هت زا ات ما هدمآ الاح زیزع تسود یا :تفگ راکهاش رتکد 
اریز .یئوگیم نخس هدوهیب هک مدرک ضارتعا و شاخرپ هدرک لیصحت ناملآ درم وتب و مدوب هدرک یگرزب هابتشا

 یاناد یسودرف ٌهمانهاش هک تسا هدرک بیوصت ءارآ قافتابً امسر وً ابتک هسنارف مولع یمداکآ هک دراد تحص نیا
 .»تسا هدش هدیرفآ ایند رد نونک ات هک تسا یرثا نیرتابیز و نیرتهب سوت

 
ا.دنا هدوب هتفرگ نشج ار »گرزب یسودرف« ی هرازه ، »یوروش ریهامج داحتا« رد 1934 ِلاس رد *  
ِنیشنرف یلیروا روسفورپِ ینارنخس اب و دوب یوروش داحتاِ یزکرم ی هییارجا ی هتیمکِ یشنم اب ،نشج نیا )تسایر( ینیشنرف  
.دش زاغآ ،»ژاتیمرآ« ِیتلود )هزوم(ی هناخ جنگ  
دیعس داتسا.دندوب هدش ناوخارف هراونشج نیا هب یلم ِراثآ نمجنا ِیوس زا ،ابید رورس زین و یسیفن دیعس داتسا ناریا زا  
:دنتفگ نینچ یسیفن
زا و نایناریا نیرتروآ مان زا یکی و نابز یسراپ ی هدنیارس نیرتگرزب یسودرف ،سوت ی هنازرف هک تسا نشور ام ی همهرب  
نیریش و زغن ِیاه هدورس زا یخرب ،میناوتیم هک یا هزادنا ات و میسانشب ار وا ِیگدنز هک تسامرب نیا ورنیا زا .تسا ناهج ناگرزب  
ِیارب و هدرکد ناج ِشوگ ی هزیوآ و هتشاد دایب دنراذگیم امِ یاپ ِشیپرد ار یتسرد و یتسار و بوخِ یگدنز ِشور و هار هک ،وا  
ا.دنریگرب یا هشوت اهبرُپ ی هنیجنگ نیا زا زین نانآ ات مینکوگزاب نامنادنزرف
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اه یگناریو نیا یارب زا ام رب نیرفن و گنن
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 یرگمتس و غورد نایم و هدرک شهوکن رایسب ار ییوگ غورد و غورد ناهاش ی همان رد گرزب یسودرف یسراپ ِنخس داتسا *
.دنیب یم ادیپ ان یدنویپ
دیارس یم و دمان یم رگمتس ار وگغورد راوگرزب نآ

تسیک راکمتس :اتفگ هک نآ رگد
تسیک هراچیب و مرش زا لد هدیرب
غورد دریگ هشیپ وا هک سک نآ ره

غورف یب شََمناوخ یا هراکمتس

:دننک یرود غرود زا هک دهد یم زردنا و دنپ ،زابرس هچ و هاش هچ ،ناگمه هب دنمدرخ نیا

راوخ و تسا تشز و گنر یب هکنآ غورد
رایرهش رب هچ و راکیاپ رب هچ
غورد ِدِرگ هب نادرگم ار نابز
غورف دریگ وت ِتخت هک یهاوخ وچ
غورف یهاشداپ نیا زا یدُرب وت
غورد یتفگ و یتسج هراچ یمه

غورد دراد هریت هاشداپِ خر
غورف دریگن زگره شیدنا دب

:دنیب یمن ار یتخبشوخ یور زگره ،دوش وا میخ و یوخ نتفگ غورد هک یسک ام ی هتخیهرف داتسا دید زا

غورد و نابز ددرگ تفج رگا
غورف یرهپس تخب ز یریگن
تسیگراچیب ز نتفگ یَژک نخس
تسیرگ دیابب رب ناگراچیب هب
غورد زج نخس نتفگ دینادن
 غورف یب دَُوب َدب یشتآ غورد

:دنزیهرپب نتفگ غورد زا هک دهد یم زردنا و دنپ ار همه و

دَرگَم هنوگ جیا غورد ِدِرگ هب
دَرز یور ار تخب دَُوب ،یدرگ وچ
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