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 ۱۴۰۱ دادرم ۲۳ ،)نارف( یرگشناد هیقر

 ن,,م یار,,ب ه,,ناق,,شا,,ع راع,,شا را,,گزور رگ,,ید ۳۲ دادر,,م ۲۸ ه,,نات,,سآ رد ،ا,,هلا,,س نآ
 مدو,,خ ه,,ک مراد یاهت,,شو,,ن هط,,بار نیم,,ه رد .م,,یآرد هلی,,پ نآ زا مت,,ساو,,خی,,م .دوب,,ن
 ا,ب هت,شو,ن نآ رد .ت,سا نامی,پ و مای,پ ،نآ ناون,ع .ت,سفینا,م ماهت,شاذ,گ ار شم,سا
 .م,شا,ب وا ج,نر و مزر هارم,ه رگ,ید ه,ک مدن,بی,م نامی,پ و م,یو,گی,م نخ,س دو,خ مدر,م
 .مدنویپب وا قشع هب و ملسگب یدرف قشع زا .میوگن دوخ جنر زا

 ها66ش ها66گهجنک66ش رد ،متف66گ و66ت ه66ب ه66ک یت66قو ار شی66پ لا66س ن66یدن66چ زا یزور رد66پ د66یآی66م تدا66ی
 ،یدی66666سر66666پ ؟یتف66666گ ه66666چ و66666ت ...دا66666ب تگن66666ن دال66666ج یا ،مدر66666کی66666م ه66666مز66666مز دو66666خ ا66666ب قال66666ش ر66666یز
 یم6ک .یدر6ک م6هاگ6ن هدزتفگ6ش نامش6چ ا6ب و6ت و .ه6ن ،متف6گ »؟ت6سیک زا رع6ش یت6سنادی6م«
 ار6چ ه6ک دوب6ن مه6م و6ت یار6بً ال6صا ا6ما .مدیمه6ف ناد6نز ردً ادع6ب ،متف6گ یرو6ف و مدیش6ک ت6لاج6خ
 ه666ب ی666هاگ666ن ه666چ ی666شرو666ش یا666هناو666ج نآ ی666ناد666ب یت666ساو666خی666م اهن666ت ،مت666خان666شیم666ن ار ر666عا666ش
 .دنتشاد وت راعشا

 مدی66سر66پ و66ت زا دع66ب .م66ید66ناو66خی66م ار نآ ناد66نز رد ه66ک متف66گ ت66یار66ب ای66لا66گ رع66ش زا م66ه یزور
 بو6خ ن6م ا6ما .دو6ب یزور ه6چ ی6شا6ب هت6شاد6ن دا6ی ه6ب و6ت د6یا6ش ؟یت6شاد شت6سود ؟دو6ب ه6ک ای6لا6گ
 .ت6سا زور6ید راگ6نا ه6ک ،شی6پ لا6س هد ینع6ی .دو6ب ۱۳۹۱ رو6یر6هش ۸ هبن6شراه6چ .مراد دا6ی ه6ب
 رع6ش نآ ار6چ ؟د6ش ه6چ ب6خ ،مدی6سر6پ »دو6ب ین6مرا رت6خد ک6ی .مت6شاد شت6سود .هل6ب« ،یتف6گ
 :یتفگ ؟یدورس ار

 .دوب6ن ن6م یار6ب ه6ناق6شا6ع راع6شا را6گزور رگ6ید ۳۲ دادر6م ۲۸ ه6نات6سآ رد ،ا6هلا6س نآ
 ار شم666سا مدو666خ ه666ک مراد یاهت666شو666ن هط666بار نیم666ه رد .م666یآرد هلی666پ نآ زا مت666ساو666خی666م
 دو666خ مدر666م ا666ب هت666شو666ن نآ رد .ت666سا نامی666پ و مای666پ ،نآ ناون666ع .ت666سفینا666م ماهت666شاذ666گ
 دو66خ ج66نر زا .م66شا66ب وا ج66نر و مزر هارم66ه رگ66ید ه66ک مدن66بی66م نامی66پ و م66یو66گی66م نخ66س
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 ناورا66ک رع66ش ا66ب ار نامی66پ ن66یا .مد66نویپ66ب وا قش66ع ه66ب و مل66سگب یدر66ف قش66ع زا .م66یوگ66ن
 .۱۳۳۱ دنفسا رد .مدرک عورش ییوگیم ایلاگ ار نآ وت هک

 :یتفگ ؟دش هچ ایلاگ ،مدیسرپ

 ر66هش رد هم66ه نو66چ .دو66ب هد66ش م66ه ه66فال66ک ؟ در66ک د66شی66م ه66چ ا66ما .د66ش ت66حارا66نً امت66ح
 ن66یا زا و ای66لا66گ ت66سا دوز ،ای66لا66گ ت66سا ر66ید د66ند66ناو66خی66م ب66ل ر66یز ش66ند66یدی66م ه66ک ت66شر
 ...اهفرح

 :یتفگ ؟دش هتخانش یاهرتسگ هچ رد رعش نیا ،مدیسرپ

 نار6یا زر6م زا شراشت6نا زا دع6ب زور ه6س .نازراب6م و نارکفن6شور هم6ه نای6م ردً اب6یرق6ت
 و د666ش هم666جر666ت ک666چ نا666بز ه666ب یم666نا666خ ط666سو666ت ی666کاول666سکچ رد را666ب نی666لوا .ت666شذ666گ م666ه
 قش666ع ا666ب یدر666ف یف666طا666ع تاقلع666ت و قش666ع د666یا666ب ار666چ ه666ک د666ش هت666شو666ن نآ ر666ب م666ه یدق666ن
 ؟دشاب هتشاد تریاغم یمدرم و ینامرآ

 ،دز یدر6ف تاقلع6ت هم6ه ه6ب ا6پ ت6شپ ه6ک م6یآی6م یل6سن زا ن6م .دو6ب م6ه ن6م لاوئ6س ن6یا ،متف6گ 
 رک6666ف یرگ6666ید رو6666ط زور6666ما ا6666ما .ت6666شذ6666گ م6666ه دو6666خ نا6666ج زا و ت6666سش ت6666سد دو6666خ یای6666لا6666گ زا
 :یتفگ و یدیدنخ .منکیم

 راو66شد را66ک ر66گا یت66ح م66ه الا66ح .دن66کی66م ادی66پ انع66م شدو66خ نا66مز رد یزی66چ ر66ه ب66خ
 ه6ک یدر6ف تاقلع6ت .یدر6ک ه6ک ین6کی6م ار را6ک نام6ه ،د6یای6ب شی6پ نا6ج زا نت6سش ت6سد
 .دراد دوخ یاج رگید

 ه666ب ه666ک یاهت666شو666ن ی666یا666هزی666چ نآ رد .یداد ن666م ه666ب ار تات666سفینا666م زا هخس666ن ک666ی زور نام666ه
 :یاهتشون .یدنام شیاپ

 :مدرم هاگشیپ رد
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 ه66نوگچی66هی66ب و مون66شی66م ار66ت ت66مال66م ،د66نزی66م جو66م درد و مش66خ نآ رد ه66ک ی66هاگ66ن زا
 .منکفایم ورف رس ینخس و هناهب
 و .ماهد666نا666م شو666ما666خ ن666م یاهت666شاذ666گ نآ ر666س ر666ب ار ش666یو666خ ِیت666سه و666ت ه666ک ی666مزر رد
 ر6تی6ندوشخ6با6ن و ر6تنار6گ ار6م ی6شو6ما6خ هان6گ مزاوآ ،ماهدوش6گ نخ6س ه6ب ب6ل ه6ک ها6گر6ه
 .تسا هدومن
 ،م66لد یار66ب ن66م ،دز66یوآی66م و66ت لد هدر66پ رد ،درد دا66یر66ف و مش66خ شور66خ ه66ک ی66ماگن66هه66ب 
 .ماهدناوخ زاوآ مرامیب قشع یارب
 ،د66شکی66م هلع66ش ناد66نز یا66ههلی66م ت66شپ زا ن66م روش66ک نادر66مدازآ هاگ66ن ه66ک ی66ماگن66هه66ب
 .دصقریم و دنزیم هنارت سوه و قشع نآ رد هک ماهتخاس رعش یهاگن یارب نم
 هت6666شغآ نو6666خ و ک6666شا ه6666ب ن6666م نانهی6666مم6666ه هت6666سکش و درز یا6666ههر6666هچ ه6666ک ی6666ماگن6666هه6666ب
 یا6ها6یؤر و ا6هباو6خ یار6ب ،ی6بات6هم یا6هب6ش یار6ب ،سا6ی یا6هل6گ یار6ب ن6م ،دو6شی6م
 .ماهدورس رعش مدوخ
 ه66666ب ار نا66666کدو66666ک و نا66666نز و نادر66666م هور66666گ هور66666گ ،ما66666شآنو66666خ نا66666گر66666گ ه66666ک ی66666ماگن66666هه66666ب 
 .ماهتسیرگ شیوخ یاهقشع رازم رب نم ،دنناشکیم زیتس و گنج یاههاگراتشک
 یدازآ و حل6666ص یال6666ص ،گن6666هام6666ه و ماگم6666ه ،زار6666فر6666س یا6666هناس6666نا ه6666ک ی6666ماگن6666هه6666ب و
 ی6666یاهن6666ت رد ن6666م ،دو6666شی6666م ر6666تهرت6666سگ و ر6666تدنل6666ب زور ر6666ه وزرآ و زاوآ ن6666یا و ،دن6666نزی6666م
 .ماهداد رس هلان شیوخ رابهودنا
 ن6م و ،ت6سا هد6ش ت6سکش و ی6ناش6یر6پ و هود6نا زاوآ ،ب6ش غر6م ه6لا6ن وچم6ه ،ن6م رع6ش
 .دشاب نینچ هک مهاوخیمن رگید
 شی66پ نور66ق نار66عا66ش ی66حور هاگ66هان66پ ه66ک ــ ار هت66شذ66گ ما66هوا هری66ت یا66هه66یا66س ه66ک ن66م 
 هزا6ت ی6بات6فآ یور ه6ب ار مبل6ق هچ6یرد ؛ماهد6نار ش6یو6خ زغ6م یا6هه6شو6گ زا ــ ت6سا هدو6ب
 .دنکن بورغ زگره هک میاشگیم نشور و
 قش666ع ه666ب ،هد666ش نی666نو666خ و هدر666شف ،ساپ666سا666ن یا666هقش666ع نات666شگنا رد ه666ک ار ی666لد ن666م
 .منامیم هدنز ،گرزب قشع نیا رد و مراپسیم مدرم رادافو قشع هب ،مدرم
 ه6666666ک ار زاوآ ن6666666یا و .داد م6666666هاو6666666خ ر6666666س ،گن6666666ت ب6666666ش ن6666666یا لد رد ار ش6666666یو6666666خ زاوآ ن6666666م
 ب6ش ن6یا نار6یو یا6هراص6ح نای6م زا ،ت6سا ا6هناس6نا هوک6شر6ُپ مزر و ج6نر ت6شذ6گر6س
 .دناسر مهاوخ ،نامسآ رادیب هراتس نیرترود شوگ هب ،دولآنوخ
 رود یا6ههش6ید6نا و ،ت6سا هدز و6ت بل6ق یا6هشپ6ط گن6هام6ه ،ن6م لد ه6ک ت6سا ا6هلا6س
 .تسا هتشگ هارمه وت کانبات یاهوزرآ اب نم زاورپ



 ش6666تآ ،درد و مش6666خ زا م6666حور و ماهدی6666لا6666ن مای6666شو6666ما6666خ لد رد ن6666م ه6666ک ت6666سا ا6666هلا6666س
 ...تسا هتفرگ
 .تسا سب رگید
 و هدیچی66پ لد زا ،ار مزاوآ غر66م و .ت66سکش م66هاو66خ ؛ ار دو66لآگن66ن ی66شو66ما66خ ن66یا ن66م 
 .داد مهاوخ زاورپ ،توکس لگنج نیا هایس
 .مراشفیم ار تتسد ،نامیپ نیا اب
 ۱۳۳۰ هام نیدرورف ،تشر
 هیاس .ا .ه

 ار همل6ک هشیم6ه لث6م ؟ه6یا6س ار6چ مدی6سر6پ ،م6یدی6سر ــ ه6یا6س ــ ت6سفینا6م ر6خآ ی همل6ک ه6ب یت6قو
 بیج6666666ع ار ا6666666هنآ ه6666666ک ،ین6666666کی6666666م هز6666666م هز6666666م ار ا6666666ههژاو ه6666666ک ی6666666یو6666666گ و ید6666666نا6666666خر6666666چ نا6666666هد رد
 :یتفگ ،یدناشنیم دوخ یاج هب ار مادک ره و یتخانشیم

 م6شو6خ ندو6ب ن6م دا6یر6ف و داد زا .م6شا6ب ه6یا6س رد مت6شاد ت6سود هشیم6ه نو6چ د6یا6ش
 .دو6ب م6ه یت6حار و مر6ن همل6ک .مدر6کی6م ناهن6پ ه6یا6س رد ار منخ6س م6ه ی6ها6گ .د6مآیم6ن
 ه66ب ه66یا66س دو66ب ه66چر66ه .م66نادیم66ن .مریگ66ب هل66صا66ف مایلب66ق راب66ت زا مت66ساو66خی66م م66ه د66یا66ش
 .هیاس مدش و تسشن ملد

 ر6ب یرد6پ ه6یا6س ه6ک ه6یا6س یا6قآ ید6ش م6یار6ب .ت6مدی6مان6ن جاهت6با یا6قآ رگ6ید ه6ک دو6ب س6پ نآ زا
 .میاهنامرآ و اهوزرآ و اههشیدنا ردپ .یتشاد مرس

 ا6666هناوی6666ک رایس6666ب وا زا دع6666ب ؟یاهد6666ش ف6666قوت6666م ناوی6666ک یض6666تر6666م رد ار6666چ ،متف6666گ و6666ت ه6666ب یزور
 :یتفگ وت و .دندمآ

 زا .میت6خو6مآ یلی6خ وا زا .دو6ب یاهب6نا6جهم6ه مدآ .دو6ب شایر6گزا6غآ ه6ب یض6تر6م شزرا
 !شایگداتسیا و یرادیاپ تبالص ات شایبدا مالک و حور تفاطل

 .تسا وت خرس طخ ناویک یضترم هک مدیمهف نم و



ً امت6ح ،می6نزی6م دا6یر6ف م6ه ر6س ر6ب ه6نوگ6چ ه6ک دو6ب ا6م ی6سای6س یا6هاو6عد د6ها6ش یس6ک ر6گا ها6گ
 ا6ب ،ی6یاو6عد ر6ه زا س6پ ا6م ا6ما .دن6شا6ب ر6هق م6ه ا6ب د6با ا6ت ه6ک دنت6فر اهن6یا ،تف6گی6م ش6لد رد
 .دوب وت تیصاخ نیا و .میدوب رتیتشآ مه

 دوب666ن و دو666بِ یل666صا ِساس666حا ار نآ و یتف666گی666م نخ666س م666غ زا هشیم666ه ه666ک رد666پ د666یآی666م تدا666ی
 .دوری66م ای66ند زا هآ ک66ی ا66ب و د66یآی66م ای66ند ه66ب دا66یر66ف ا66ب ناس66نا یتف66گی66م ؟یت66سنادی66م یر66شب
 داد ه6ب م6غ« ،یتف6گی6م .در6یذ6پی6م نا6یا6پ زی6ن نآ ا6ب و دزا6غآی6م م6غ ا6ب ناس6نا ت6سین و ت6سه
 رد ار نا6مز ما6گ رن6ه و یدزی6م فر6ح دی6ما و یدا6ش زا تدو6خ ا6ما »...د6سری6م نات6سر6پم6غ
 و ه666666یر666666گ نآ ا666666ب رد666666پ یدو666666ب یبیج666666ع نوجع666666م .یداه666666نی666666م جرا دوصق666666م دصق666666م ه666666ب ندی666666سر
 رد ا66هدنخب66ل و ا66هک66شا ا66ب ه66ک ا66هزور و ا66هب66ش ه66چ .تاهتخی66مآی66م م66هه66ب هشیم66ه یا66ههدن66خ
 .میدوبن مه رانک

 دو666خ هز666یا666ج ار نآ ه666ناد666نر و666ت ه666ک تایگ666لا666س ۷۰ ه666ید666ه بابن66666ِم ه666ک یب666ش ،رد666پ د666یآی666م تدا666ی
 و یدو666ب هدر666ک توک666س ،میت666شگی666م زا666ب یدن666لر666یا زیگ666ناتری666ح ص666قر یا666شام666ت زا یت666سنادی666م
 :یتفگ ؟ینزیمن فرح ارچ مدیسرپ یتقو

 دا6ی ناش6یا6ها6پ ه6ب ار ی6ما6گم6ه و نزاو6ت هم6ه نآ یروط6چ رف6ن هد دن6چ نآ .م6تری6ح رد 
 ؟دناهداد

 .ردپ یدش هلاس ۹۵ دوز هچ .دوب زورید نیمه راگنا

 یاد66ص هوک66ش زا .یتف66گ ا66هنخ66س ن66م ا66ب م66ه نا66گد66نر66پ نا66بز زا و نات66خرد ی66نا66بزم66ه زا و66ت
 ،نی6مز و نام6سآ و ا6ههرات6س زا .د6سریم6ن ش6یا6پ ِدر6َگ ه6ب یزا6س چی6ه زون6ه ه6ک یتف6گ ناس6نا
 یزوری666پ تیعط666ق زا و یدازآ و یر666بار666ب ترور666ض زا ،یقی666سو666م و شزرو و دَر666666ِخ و ش666ناد زا
 .یتفگیم هراومه و یتفگ ،یتلادعیب و ضیعبت و جنر رب رشب

 رد ه6نات6سآ ه6ب .یدو6ب هد6مآ نات6سرامی6ب زا هزا6ت .تاشی6پ مد6مآ ه6ک دو6ب ترف6س زا شی6پ زور هد
 ناهن666پ و666ت زا ار مک666شا ن666م و یت666سیر666گ توک666س رد و666ت و دات666فا م666هه666ب نا666ممش666چ ،مدی666سر ه666ک
 و یدزی666م راز ها666گ و یت666سیر666گی666م اد666صی666ب .یدو666ب نین666چ هشیم666ه ا666ملآ نت666فر زا دع666ب .مدر666ک
 ه6666س ا6666ما ،ت6666شاد6666ن ار یگشیم6666ه نین6666ط ت6666یاد6666ص زور نآ .در6666کی6666م ر6666پ ار تاهنی6666س تاک6666شا



 و66ت .یتف66گ ه66چ ه66ک ت66سه تدا66یً امت66ح .یدز فر66ح م66یار66ب لو66گر66یو و هطق66ن نود66ب مام66ت ت66عا66س
 :یتفگ .یدوب هدرک َرب زا ناتسرامیب رد ار اهنآ

 .هدرم هآ کی ابو تسا هدنز نژیسکا مان هب اوه نخان کون کی اب یمدآ

 :یداد همادا و ار نژیسکا نآ هزادنا و یداد مناشن ار تنخان و

 ؟دریذپیمن یریس ارچ ؟دهاوخیم شدوخ یارب ار ایند همه هچ یارب سپ

 :یتفگ ،دنک یهارمه ار تیادص هک یتسد ود اب و یدرک درگ ار تنامشچ و

 !تسا ناگنسرگ قح نان .تسین سکچیه راصحنا رد نان .تسا هنسرگ یارب نان

 م66666هاگ66666ن ت66666حار .یت66666شاد66666ن نتف66666گ یار66666ب ی66666فر66666ح رگ66666ید راگ66666نا ،مد66666مآ تاشی66666پ ه66666ک دع66666ب زور ود
 .یاهدرپس مناج شوگ هب ار تیاهفرح هک یتسنادیم .یدرکیم

 زا شی66پ .یت66شاد اوج66ن ا66ملآ ا66ب ه66ک مدین66ش ا66ما ،تامد66ید66ن رگ66ید ،ترف66س ه66ب هد66نا66م زور دن66چ زا
 یرگ6ید و دو6ب هدرور6پ و هداز ار و6ت یک6ی ه6ک !نز ود زا .یدو6ب هتف6گ نام6یار6ب تردا6م زا م6ه نآ
 .یتشادیم تسود ردقچ ار ود ره وت و .دوب هتخاس و هتخوس تیاپ هب هک

 م6هاو6خی6م ا6ما .ی6نادی6م ه6ک م6نادی6م .م6یوگ6ب ت6یار6ب م6هاو6خی6م م6ه رگ6ید زی6چ ک6ی م6نا6ج رد6پ
 ه6666ب ردق6666نآ ،ت6666بوبح6666م یا6666ملآ و و6666ت ا6666ب ینیشنم6666ه لا6666س ی6666س ن6666یا رد .م6666یوگ6666ب دنل6666ب یاد6666ص ه6666ب
 .منی6بی6م ی6لا6خ ام6ش زا ار ی6یا6ج ه6ن و من6کی6م س6ح ار نا6تنت6فر ه6ن ه6ک مدر6ک و6خ نا6تیا6هسف6ن
 ر66ه رد ه66ک ار66ت یا66هسف66ن یاد66ص ؟مون66شی66م ار نا66تیا66هسف66ن یاد66ص زون66ه ه66ک ین66کی66م روا66ب
 ه6ک ار مز6یز6ع یا6ملآ هدات6فا هرام6ش ه6ب یا6هسف6ن یاد6ص و تف6گی6م تاهش6ید6نا ی6یاری6ما6ن زا مَد
!میریمیمن زگره ام هک تسا نینچ و .داتسیا زاب و تفگ یگدنز زا مدزاب نیرخآ رد


