
 یاھروشک رد .تسیمیدق لاحنیع رد و دیدج یزیچ نومضم نیا اب و ؛تسیراد ھیامرس زا یخیرات یا ھلحرم مسیشاف
 یراد ھیامرس ناونعھب ناوتیم طقف مسیشاف اب و ؛مسیشاف لکش ھب طقف اما ،دراد دوجو نانچمھ یراد ھیامرس ،یتسیشاف

 نودب ھکیناسک ...تسا یراد ھیامرس لکش نیرتنئاخ و ،نیرتراکمتس ،نیرت ھنامرشیب ،نیرت نایرع ھک درک هزرابم
 رس ھلان و هآ ،تسرگیشحو زا یشان ھک یتیربرب زا ھکیدارفا ،دنتسھ تسیشاف ھیلع دنشاب یراد ھیامرس ھیلع ھکنیا
 اھنآ .دنروخب ار ھلاسوگ تشوگ ،ھلاسوگ نتشک نودب دنھاوخیم ھک دنتسھ یمدرم دننام ،دننکیم فسأت زاربا و دنھدیم

 تمدخ اھروشک نیا رد زونھ یسارکمد ...دننیبب ار نوخ گنر دنھاوخیمن اما ،دنروخب ھلاسوگ تشوگ دنراد تسود
 رازفا رب یصوصخ تیکلام نیمضت ،لاثم یارب ،تسا مزال اھروشک رگید رد تنوشخ ھک دسرب یجیاتن ھب ات دنکیم
 رد اما ،دنکیم داجیا ار یا ھنارگیشحو طیارش اج ھمھ رد اھنیمز و ،نداعم ،اھ ھناخراک یصوصخ راصحنا .دیلوت
 تنوشخ اب راصحنا زا ھک مینیب یم مشچب ینامز طقف ار تیربرب .دنوشیمن هدید مشچب دایز طیارش نیا اھناکم یخرب
 .تسا عون نیا زا زین دوشیم یشان یرگیشحو زا ھک تیربرب هرابرد ھناقمحا یاھفرح ...دوشیم تظافح راکشآ

 ...درک هزرابم نآ اب شرورپ و شزومآ ،یرگنشور گنھرف اب دیاب و ناوتیم ھک ،تسیرگیشحو ،تیربرب عبنم
 ار ھعجاف هدنزاس یعقاو یورین اھنآ یشیدنا کیرات .دنکیم هراشا لیالد ریجنز زا ھقلح دنچ ھب اھنت مھبم یاھفیصوت
 داجیا یصوصخب دارفا طسوت ھک ییاھتبیصم نآ گنردیب ،دوش یرگنشور عوضوم نیا هرابرد رگا .دنکیم ناھنپ
 ... دوشیم نییعت ناسنا طسوت ناسنا تشونرس ھک مینکیم یگدنز ینارود رد ام ھک اریز ،ددرگیم راکشآ ،تسا هدش

 اب ام ھکینامز یتح اما .درک کرد »یناسنا تعیبط« ظاحل زا ارنآ ناوتب یناسآ ھب ھک تسین یعیبط ھعجاف کی مسیشاف
 ھتسیاش ھک میشکب ریوصت ھب یا ھنوگ ھب تسدوجوم ھک ییاھهویش اب ار اھنآ دیاب ،میوشیم وربور یعیبط یاھ ھعجاف
 یاھیتخبدب و ،گنج و مسیشاف تسلیام ھکیسک رگا ...دنھدیم یتازرابم ھیحور ناسنا ھب اھنآ ھک اریز ،دشاب اھناسنا

 ناشن دیاب وا .دھد ماجنا یلمع تقیقح کی ظاحل ھب ار راکنیا دیاب وا ،دنتسین یعیبط یایالب ھک دنک فیصوت ار یگرزب
 دیلوت رازبا دقاف ھک تسا هدش یزادنا هار نارگراک زا یدایز رامش لرتنک تھج اراد تاقبط طسوت اھیتخبدب نیا ھک دھد

 ھک دسیونب یا ھنوگب دیاب ،دشکب ریوصت ھب تیقفوم اب یناطیش طیارش هرابرد ار تقیقح دھاوخب یصخش رگا .دنتسھ
 طیارش نیا اب ناوتیم ،داد صیخشت ار یریگشیپ لباق للع ناوتب ھچنانچ و ،دنک ییاسانش ار نآ ریذپانبانتجا لیالد

 .دومن هزرابم یناطیش
  
    

 
 تسیراد ھیامرس یعقاو هرھچ مسیشاف

 
 ١٩٣۵ ،تشرب تلوترب :ھتشون

 
 یدیون رودامآ :نادرگرب

 

 
 

 یتقیقح زا رگا ،لاثم ناونع ھب .دشاب هدمآ تسدب لمع هزوح رد یجیاتن ھک داد رظن یتقیقح دروم رد ناوتیم یماگنھ
 یرامش رد دب طیارش ندش بلاغ ھک میسرب هدرتسگ ھیرظن نیا ھب میناوتیم ام ،دوشن لصاح یتاھابتشا ای تسرد جیاتن
 یخرب رد ھک دوشیم ھیبشت تیربرب زا یجوم ھب مسیشاف ،رکفت زرط  نیا قباطم .تسا تیربرب زا یشان اھروشک زا
 تردق کی مسیشاف ،ھیرظن نیا ساسارب .تسا یعیبط هدیدپ کی زا یشان ھک تسیساسا ییورین نوچمھ اھروشک زا

 ھکلب ،یتسیلایسوس شبنج طقف ھن و ؛تسا ِمسیلایسوس و یراد ھیامرس )زا رتارف(و رانک رد ھک تسیدیدج و ،موس
 اب تقفاوم و ؛تسا یتسیشاف یاعدا کی نیا ھتبلا .هریغ و ،دنامب هدنز مسیشاف ھلخادم نودب دناوتب دیاب زین یراد ھیامرس
    .تسا مسیشاف رباربرد ندش میلست یانعم ھب رکفت زرط نیا
 



 یاھروشک رد .تسیمیدق لاحنیع رد و دیدج یزیچ نومضم نیا اب و ؛تسیراد ھیامرس زا یخیرات یا ھلحرم مسیشاف
 یراد ھیامرس ناونعھب ناوتیم طقف مسیشاف اب و ؛مسیشاف لکش ھب طقف اما ،دراد دوجو نانچمھ یراد ھیامرس ،یتسیشاف
    .تسا یراد ھیامرس لکش نیرتنئاخ و ،نیرتراکمتس ،نیرت ھنامرشیب ،نیرت نایرع ھک درک هزرابم
 
 جیاتن ؟مینک نایب مسیشاف هرابرد ار تقیقح ،مینزب فرح یراد ھیامرس ھیلع میھاوخب ھکنیا زاریغب ناوتیم ھنوگھچ اما

 ؟تسیچ یتقیقح نینچ یلمع
 
 ،تسرگیشحو زا یشان ھک یتیربرب زا ھکیدارفا ،دنتسھ تسیشاف ھیلع دنشاب یراد ھیامرس ھیلع ھکنیا نودب ھکیناسک
 ار ھلاسوگ تشوگ ،ھلاسوگ نتشک نودب دنھاوخیم ھک دنتسھ یمدرم دننام ،دننکیم فسأت زاربا و دنھدیم رس ھلان و هآ
 دوخ ناتسد باصق ھچنانچ و ،دننیبب ار نوخ گنر دنھاوخیمن اما ،دنروخب ھلاسوگ تشوگ دنراد تسود اھنآ .دنروخب
 هدنروآ دوجوب ھک تیکلام نآ متسیس فلاخم اھنآ .دنوشیم یضار یناسآ ھب ،دیوشب تشوگ ندرک  نزو زا لبق ار
 راکنیا و ،دننکیم دنلب تیربرب ھیلع ار دوخ یادص اھنآ .دنتسھ تیربرب دوخ فلاخم طقف اھنآ .دنتسین ،تسا تیربرب
 ندرک نزو زا لبق اھباصق ھک ییاج ینعی ،تسا مکاح تیکلام متسیس نیمھ اقیقد ھک دنھدیم ماجنا ییاھروشک رد ار
 .دنیوشیم ار دوخ ناتسد ،تشوگ
 
 نینچ ھک دنشاب ھتشاد رواب ناگدنونش ھکیتروصرد اما ،دشاب رثٔوم تسنکمم ھنارگیشحو تامادقا ھیلع تاضارتعا
 رگید ریاس ھب تبسن ھک ییاھشور اب دنرداق زونھ اھروشک زا یخرب .دتفا یمن قافتا ناشدوخ یاھروشک رد یتامادقا
   .دننک ظفح ار دوخ تیکلام متسیس ،دیآ یم رظنب زیمآ تنوشخ رتمک
 
 ،لاثم یارب ،تسا مزال اھروشک رگید رد تنوشخ ھک دسرب یجیاتن ھب ات دنکیم تمدخ اھروشک نیا رد زونھ یسارکمد
 طیارش اج ھمھ رد اھنیمز و ،نداعم ،اھ ھناخراک یصوصخ راصحنا .دیلوت رازفا رب یصوصخ تیکلام نیمضت
 ینامز طقف ار تیربرب .دنوشیمن هدید مشچب دایز طیارش نیا اھناکم یخرب رد اما ،دنکیم داجیا ار یا ھنارگیشحو
   .دوشیم تظافح راکشآ تنوشخ اب راصحنا زا ھک مینیب یم مشچب
 

 
 

 ٢٠١٨ ربماون ،سیراپ تاضارتعا
 

 یاھتنامض ندرک لطاب اب ،دننک عافد دوخ یشحو تاراصحنا زا دننیبیمن یرورض زونھ ھک ،اھروشک زا یخرب
 ینارگشدرگ زا ندینش قاتشم هژیوب ،تایبدا و ،ھفسلف ،رنھ دننام یتاناکما اب نینچمھ ،یساسا نوناق اب قباطم یمسر
 اب اھنآ .دوشٔیم راکنا اجنآ تاناکما ھک یا ھنوگ ھب ،دننکیم هدافتسا ءوس دوخ یموب یاھنیمزرس زا ھک دنتسھ
 .دنربب دوس هدنیآ یاھگنج یایازم یارب ،دنونش یم ھکیزیچ زا دنراودیما اھنآ ھک اریز ،دنھدیم ارف شوگ یلاحشوخ
 یب یا هزرابم ناھاوخ دنلب یادصاب ،لاثم یارب ،ھک دنا هداد صیخشت ار تقیقح نیا اھنآ ھک میئوگب  میناوتیم ام ایآ
 رقم و ،منھج کیرش ،دراد ار ناطیش یعقاو هاگیاج ام نارود رد نونکا روشک نیا ھک اریز« دنوشب ناملآ ھیلع ناما

 زا ،ھکتسنیا تافرخزم نیا ھجیتن .دنتسھ کانرطخ و قمحا یدارفا اھنیا ھک میئوگب تسرتھب ام ؟»تس حیسمدض
 .دوش دوبان شمدرم ھمھ و روشک لک - ناملآ دیاب سپ ،دننکیمن باختنا ار نیمرجم اھبمب و یمس یاھزاگ ھکییاجنآ
 



 دایرف ناملآ »نیا« هرابرد ھک وا .دنکیم فیصوت مھبم و یلُک ،یلاع تارابع اب ار شدوخ دنادیمن ار تقیقح ھکیسک
 دیاب ھک دریگب میمصت دناوتیمن ،دونشیم ار وا یادص ھکیسکرھ و ،دنکیم تیاکش ناطیش هرابرد یلک وطب ،دنزیم
 ؟دوشیم دیدپان منھج ایآ ،دشاب یبوخ مدآ وا دوخ ھچنانچ و ؟دشابن یناملآ ھک دریگب میمصت دیاب وا ایآ .دنک راکھچ
 ،تیربرب عبنم .تسا عون نیا زا زین دوشیم یشان یرگیشحو زا ھک تیربرب هرابرد ھناقمحا یاھفرح
 روطب ھک اھنیا ھمھ .درک هزرابم نآ اب شرورپ و شزومآ ،یرگنشور گنھرف اب دیاب و ناوتیم ھک ،تسیرگیشحو
  .تسین یسک چیھ ھب باطخ عقاو رد و ،دنتسین لمع یامنھار یانعم ھب ؛دنا هدش هداد رارق یلک
 
 ار ھعجاف هدنزاس یعقاو یورین اھنآ یشیدنا کیرات .دنکیم هراشا لیالد ریجنز زا ھقلح دنچ ھب اھنت مھبم یاھفیصوت
 داجیا یصوصخب دارفا طسوت ھک ییاھتبیصم نآ گنردیب ،دوش یرگنشور عوضوم نیا هرابرد رگا .دنکیم ناھنپ

 .دوشیم نییعت ناسنا طسوت ناسنا تشونرس ھک مینکیم یگدنز ینارود رد ام ھک اریز ،ددرگیم راکشآ ،تسا هدش
 
 اب ام ھکینامز یتح اما .درک کرد »یناسنا تعیبط« ظاحل زا ارنآ ناوتب یناسآ ھب ھک تسین یعیبط ھعجاف کی مسیشاف
 ھتسیاش ھک میشکب ریوصت ھب یا ھنوگ ھب تسدوجوم ھک ییاھهویش اب ار اھنآ دیاب ،میوشیم وربور یعیبط یاھ ھعجاف
 بیرخت ار اماھوکوی ھک گرزب ھلزلز کی زا سپ .دنھدیم یتازرابم ھیحور ناسنا ھب  اھنآ ھک اریز ،دشاب اھناسنا
 اھناونع .دوب اھیناریو هوبنا هدننک سکعنم ھک دندرک رشتنم ار ییاھسکع ییاکیرمآ یاھھمانزور زا یرایسب ،دومن

 اما ،دید ار اھیناریو اھنت لوا هاگن رد ھک تسنکمم ھک ھچرگا ،انئمطم و .تسا هداتسیا مکحم :دندشیم هدناوخ نینچ
 تافیصوت نایمرد .دنا هدنامیقاب هداتسیا دنلب نامتخاس دنچ ھک ،دوشیم ھجوتم تعرسب ،ناونع ھب ھجوت زا سپ مشچ
 ،نیمز تکرح اب طابترا رد زاس و تخاس یاھسدنھم طسوت ھکییاھنآ ،دومن ھئارا ھلزلز تھج ناوتیم ھک یددعتم
 نآ ھب رجنم ھکنیا یارب ،دنوشیم رادروخرب یرتشیب تیمھا زا ،دنا هدش میسرت هریغ و ھعسوت نیرتھب ،اھراشف یورین
 .دننک تمواقم ھلزلز ربارب رد دنناوتب هدنیآ یاھزاس و تخاس ھک دوشیم
 
 راکنیا دیاب وا ،دنتسین یعیبط یایالب ھک دنک فیصوت ار یگرزب یاھیتخبدب و ،گنج و مسیشاف تسلیام ھکیسک رگا

 رامش لرتنک تھج اراد تاقبط طسوت اھیتخبدب نیا ھک دھد ناشن دیاب وا .دھد ماجنا یلمع تقیقح کی ظاحل ھب ار
 طیارش هرابرد ار تقیقح دھاوخب یصخش رگا .دنتسھ دیلوت رازبا دقاف ھک تسا هدش یزادنا هار نارگراک زا یدایز
 ناوتب ھچنانچ و ،دنک ییاسانش ار نآ ریذپانبانتجا لیالد ھک دسیونب یا ھنوگب دیاب ،دشکب ریوصت ھب تیقفوم اب یناطیش
  .دومن هزرابم یناطیش طیارش نیا اب ناوتیم ،داد صیخشت ار یریگشیپ لباق للع
 
 
 
 :هدنسیون هرابرد
 
 ھمجرت »لاس رد رابود« ھلجم یارب ھک  ،نوتسنیو دراچیر طسوت .لکشم جنپ :تقیقح نتشون .)١٩٣۵( تشرب تلوترب

-١٩٣٨ ،لاس رد رابود زا یبختنم :اھرنھ و یندم یاھیدازآ ،پاچ ،مورتسارساو مایلیو رد هدش یروآدرگ .تسا هدش
 .١٩۶۴ ،زوکریس هاگشناد تاراشتنا .۴٨

 
 .تسا هدش رشتنم گروا.نیدراگ -ُفا طسوت ادتبا ھلاقم نیا
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