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نیطسلف قلخ هیلع لیئارسا تلود گنج دروم رد

ورد و تشك ءهراب رد
 سوكرام ىشروش هدنامرف نواعم ىنارنخس

۲۰۰۹ ءهیوناژ ۴ ىهاگحبص شخب رد
ىمیدق مارهب ءهمجرت

.دشاب هتشاد مه دیاش ،دشاب هتشادن درگزیم نیا ىلصا عوضوم هب ىطبر میوگب مهاوخىم هچنآ دیاش
 ،ریذeeeeeپاeeeeeن فیصوeeeeeتِ سیار ازیلودeeeeeنوeeeeeك ،میتفگیم نخeeeeeس تeeeeeنوشeeeeeخ زا اeeeeeم هeeeeeك ىeeeeeناeeeeeمز نامeeeeeه رد ،شیپ زور ود

 تعیبط تلeeeeع هeeeeب تeeeeساeeeeهینیطeeeeسلف ریصقت ،درذeeeeگیم هزeeeeغ رد هچeeeeنآ هeeeeك درeeeeك مالeeeeعا ىeeeeلامeeeeش ىاكیرeeeeمآ تeeeeلود رازeeeeگراeeeeك
.ناشبلطتنوشخ

 ِگنeهآ ،همeه ىeلو ،دوeش ضوeع دeندروeنیمرد ار ناهeج هeك ىاینیمز ریز ىاeههeناeخدور ىایفارغeج تeسا نكeمم
.دنزاونیم ار ءهنارت كی

 اeت ىeشترا ،اeهیكیدزeن نیمه رد ،هeنایم رواeخ رد ،نیطeسلف رد ،هزeغ ماeن هeب ىلeحم رد ،اجنیا زا رود ىلیخ هeن
.دنكیم ىورشیپ ىرگناریو و گرم رد دراد ،لیئارسا تلود شترا ،حلسم نادند

 ادتeبا :تeسا ریخست دصeق هeب كیسالeك ىeماظeن گنeج كی ىاeهماeگ ،هتeشادرeب نونeك اeت شeترا نیا هeك ىeئاeهماeگ
 دراوeeeم نیا رد ىeeeماظeeeن ىeeeشزوeeeمآ تاوزeeeج( ىeeeماظeeeن »ساسeeeح« زeeeكارeeeم ندرeeeك ناریو ىارeeeب نیگنس و دیدeeeش نارابeeeمب كی
 هچeeنآرeeه :تاeeعالeeطا نینهآ لرتنeeك دعeeب ؛تeeمواقeeم ىاeeهژد »ندرeeك مرeeن« ىارeeب و ،)دeeنرeeبیم راeeك هeeب ار ىeeتاeeحالطeeصا نینچ
 قبطنeeeeم ىeeeeماظeeeeن ىاeeeeهمروeeeeن اeeeeب دیاeeeeب ،دوeeeeشىeeeeم هدید و هدینش ،تایلمع ءهنحeeeeص زا جراeeeeخ ىنعی ،»جراeeeeخ ىایند« طeeeeسوeeeeت
 ؛دنeك تیامeح دیدeج عeضاوeم ىوeس هeب اeهورین ىورشیپ زا اeت دیاشeگیم شeتآ نمeشد ءهeناخeپوeت هیلع هeناخeپوeت دعeب ؛دوeش
 دوeeباeeن و عeeضاوeeم فرصeeت ىارeeب شروی دعeeب ؛نمeeشد ىكمeeك ىاeeهورین فیعضت ىارeeب ىeeماظeeن تeeموكeeح و هرeeصاحeeم دعeeب
.ىلامتحا »تمواقم ىاههتسهِ ىزاسكاپ« دعب ،نمشد ندرك

 هeب رگeلاغeشا ىاeهورین طeسوeت ماeگ هeب ماeگ نانچمeه ،تاeفاeضا و تارییغت ىeخرeب اeب گنeج شزوeمآ نردeم ءهوزeج
.دوشیم هتفرگ راك

 رواeeeeخ شكمشeeeeك« حالطeeeeصا هeeeeب دروeeeeم رد ىنیصصختمً املeeeeسم و ،میتسین دلeeeeب دایز اeeeeهزیچ نیا زا هتبeeeeلا اeeeeم
:میراد نتفگ ىارب ىزیچ مه ایند ءهشوگ نیا زا اما ،دنراد دوجو »هنایم

 ،لیئارeeسا تeeلود ىاeeهامیپاوeeه طeeسوeeت هدeeش ناریو »ساسeeح« طاقeeن ،ىربeeخ ىاeeهسeeناژآ ىاeeهسكeeع ساeeسا رeeب
 چیه هeeeن ،میدید ىeeeهاeeeگانeeeپ چیه هeeeن اeeeههeeeناریو نایم رد اeeeم .ىeeeماظeeeنریغ ىاeeeهنامتeeeخاeeeس و اeeeههبلeeeك ،دeeeناینوكسeeeم ىاeeeههeeeناeeeخ
 ای هeeeeeeك مینك ىeeeeeeم ركeeeeeeف ــ دیشخبب ار نامیناداeeeeeeن ــ اeeeeeeم نیا رeeeeeeب انeeeeeeب .هeeeeeeناخeeeeeeپوeeeeeeت پوeeeeeeت ای ،ىeeeeeeماظeeeeeeن هاeeeeeeگدورeeeeeeف ای ،ناeeeeeeگداeeeeeeپ
.درادن دوجو »ساسح« ىماظن طاقن نینچ هزغ رد ای و ،تسا دب ناش ىریگهناشن اهامیپاوه ىاههناخپوت

 اهeeeنامتeeeخاeeeس و اeeeههبلeeeك ،اeeeههeeeناeeeخ نیا رد هeeeك مینكیم ضرeeeف ىeeeلو ،میتeeeشادeeeن ار نیطeeeسلف نتeeeخانeeeش راختeeeفا اeeeم
.نازابرس هن و ،نادنملاس و ناكدوك ،نانز ،نادرم ،دننكیم ىگدنز مدرم
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.میدید هناریو اهنت ،میدیدن مه ىتمواقِمژد

 ىاهتeeeeلود میدید و ،میدید ار ىربeeeeخ ءهرeeeeصاحeeeeم ىرارeeeeقرeeeeب ىارeeeeب ىرمeeeeث ىeeeeب لاeeeeح هeeeeب اeeeeت شeeeeشوeeeeك ،میدید ىرآ
 ىرآ ،ار للeeeeم ناeeeeمزاeeeeس كی و ؛دننeeeeك قیوشeeeeت ار لاغeeeeشا ای و دنeeeeنزeeeeب ىربeeeeخ ىeeeeب هeeeeب ار دوeeeeخ دeeeeنراد كeeeeش هeeeeك ار فلتخeeeeم
.دنكىم رداص مرلو ىتاعوبطم ىاهنتلوب طقف و تسا هضرع ىب شیپ اهتدم زا هك ىنامزاس

 نادنeملاeس و ناeكدوeك ،ناeنز ،نادرeم نیا لیئارeسا تeلود ىارeب دیاeش هeك دز ناeمرeس هeب الاeح .دینك ربeص ىeلو
 دنتeسه ىeئاeهناeگداeپ دeنراد تeنوكeس نآ رد هeك ىeئاeهنامتeخاeس و ،اeههeناeخ ،اeههبلeك ببeس نیمه هeب و ،دeنانمeشد نازاeبرeس
.درك ناریو دیاب هك

 ماظeن هراوeس تeفرشیپ و ،دنتخیر ورeف هزeغ رeس رeب زورeما هاeگرeحس هeك ىeئاeههeناخeپوeت شeتآً امتeح نیا رeب انeب
.دوب نادنملاس و ناكدوك ،نانز ،نادرم نیا زا لیئارسا ظفح ىارب لیئارسا شترا

 فیعضت ار اeeeهنآ هزeeeغِ ىeeeماظeeeن تeeeموكeeeح و هرeeeصاحeeeم طeeeسوeeeت دنeeeهاوeeeخیم هeeeك مeeeه نمeeeشد ىكمeeeك ىاeeeهورین و
 نیا زا سeeeپ .تeeeسا نینكاeeeس نیمه ىدوeeeباeeeن شروی نیا فدeeeه و .نآ ىنیطeeeسلف نینكاeeeس رگeeeم تسین ىرگید زیچ ،دننeeeك
 رارeف هeب قeفوeم ،هدeش ىفخeم هeك ىدنeملاeس ای و كدوeك ،نز ،درeم رeه ،دوeب دeهاوeخ نینوeخ دوشیم ىنیب شیپ هeك زین شروی
 دنeeك شرازeeگ دوeeخِ ىeeئالاeeب هeeب دeeناوتeeب تایلمع ىeeماظeeن هدeeناeeمرeeف و ددرeeگ لeeماeeك ىزاسeeكاeeپ اeeت »دوeeشیم راكeeش«ً ادعeeب ،دوeeش
.»دش  ماجنا تیرومأم«

 و .دیاین شیپ ،طیارeeeش هeeeب هتeeeسب ،زیچ ای ،دروeeeم نیا ،میئوeeeگیم هچeeeنآ دیاeeeش ،دیشخبب ار اeeeم ىeeeناداeeeن مeeeهزاeeeب
 رد دیاeب ،مینك موكحeم ای در دوشیم ماeجنا دراد هeك ار ىتیانeج اeم هeك نآ ىاeج هeب ،وجگنeج و ىeموeب ناونeع هeب اeم دیاeش
 سامeeح ىاeeهبeeمب لوا هeeك دروeeم نیا رد ای و ،میریگب عeeضوeeم و مینك ثحeeب »مسیتىمeeس ىتeeنآ« ای و »مسینویهص« دروeeم
.هن ای دنتخیر ورف

 هeeeب ىاهنeeeشور هیاeeeس و تایئزeeeج ،اeeeه هداد ىاراد ىeeeفاeeeك ءهزادeeeنا هeeeب و ،تeeeسا هداeeeس رایسب اeeeم ءهشیدeeeنا دیاeeeش
 كی دراد هزeeغ رد ىاهeeفرeeح شeeترا كی ،تسیتاeeپاز نادرeeم و ناeeنز ،اeeم رظeeن زا اeeما ،میتسین لیلeeحت ىارeeب مهeeم ىeeفاeeك دeeح
.دناسریم لتق هب ار  عافد ىب تیعمج

؟دنك ظفح ار شتوكس دناوت ىم تسا نیئاپ رد و پچ رد هك ىسك هچ

 چیه ىeeeگدeeeنز ناeeeممالeeeك ایآ ؟دریگیم ار ىبeeeمب ىولeeeج اeeeم دایرeeeف ایآ ؟دروeeeخیم ىeeeسك درد هeeeب ىزیچ نتفeeeگ ایآ
؟دهدیم تاجن ار ىنیطسلف كدوك

 نیا ىولeج اeت دوeش لدeب ىرپeس هeب ناeممالeك هeن و ،میریگب ار ىبeمب ىولeج هeن دیاeش ،ىرآ هeك مینك ىeم ركeف اeم
 ار هدeeش كeeح نآ هeeت رeeب »لیئارeeسا ىeeماظeeن عیانeeص« ،“IMI” فورeeح هeeك ،ىرتمیلیم ۹ ای ىرتمیلیم ۵/۵۶ ربیلاeeك ءهeeلولeeگ
 رد ىرگید ىاeهمالeك اeب دeناوتeب اeم مالeك دیاeش ىeلو ،دریگب ار دنیشنب ىاهچeبرeسپ ای و هچeبرتeخد ءهنیس هeب اeت دور ىeم هeك
 شوeگ هeب هزeغ رد هeك ىدایرeف هeب دعeب و ىeئادeص هeب دعeب ،دوeش لدeب چeپ چeپ هeب ادتeبا دیاeش و ،دنeك تدeحو ناهeج و كیزكeم
.دسرب

 زا سرeeت رد هeeك مینادیم ىلeeم شخبیدازآ ىتسیتاeeپاز شeeترا ىاeeهتسیتاeeپاز اeeم ىeeلو ،میرادeeن ربeeخ امeeش زا اeeم
.دراد ىتیمها هچ شخب شمارآ ءهملك دنچ ندینش ،گرم و ىناریو
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 دeeeناوتeeeن دیاeeeش ،دیآ ىeeeم رود زا هeeeك ىeeeمالeeeك هeeeك تeeeسا نیا تیعقاو اeeeما ،مeeeهد حیضوeeeت ناتیارeeeب هeeeنوگeeeچ منادیمن
 ىراeeeeج نورد هeeeeب ىكیراeeeeب روeeeeن و دروeeeeخیم كرeeeeت گرeeeeم كیراeeeeت قاeeeeطا هeeeeك تeeeeسا نیا دنeeeeناeeeeم ىeeeeلو ،دریگب ار بeeeeمب كی ىولeeeeج
.دوشیم

 مسیرورeت هeب ىتخeس ءهeبرeض هeك درeك دeهاوeخ مالeعا لیئارeسا تeلود .دوeشیم ،دوشeب دیاeب هeك روeط نامeه ،هیقب
 ىداصتeeقا سفeeن ،حالeeس ناeeگدننeeك دیلوeeت هeeب ،درeeك دeeهاوeeخ ناهنeeپ ار ماeeع لتeeق تعeeسو شدوeeخ مدرeeم زا ،تeeسا هدروآ دراو
 دeeeم هشیمه و رییغت لeeeباeeeق و مرeَeeن تeeeعامeeeج نیا ،»ىeeeناهeeeج ىعمeeeج راكeeeفا« اeeeب و دننeeeك هلeeeباقeeeم  نارeeeحب اeeeب اeeeت دوeeeشیم هدیمد
.درگنب ىرگید ىوس هب ات دنادرگ دهاوخرب ار شرس ،زور

 نیطeeeسلف قلeeeخ هeeeك دeeeش دeeeهاوeeeخ مeeeه روeeeط نیا لاeeeح نیع رد .داتeeeفا دeeeهاوeeeخ هeeeك تسین ىeeeقافeeeتا اهنeeeت نیا ىeeeلو
.دشاب هتشاد شاهیضق ىارب ار قامعا ىاهناسنا ىتاپمس و ،دهد همادا ار شاهزرابم و دنامب هدنز و دنك تمواقم

 ،تeeeعاجeeeش وا اeeeب هارمeeeه و ،دنeeeك دeeeشر دیاeeeش .دeeeناeeeمب هدeeeنز هزeeeغ زا ىاهچeeeب رتeeeخد ای و ىاهچeeeب رeeeسپ ،دیاeeeش و
 دیاeش .دننeكیم هزرابeم نیطeسلف رد هeك ىeئاeههورeگ زا ىكی زا ىeئایشیلیم ای ،دوeش ىزاeبرeس دیاeش .وا مشeخ و ،بضeغ
.دشكب شتآ هب ار دوخ تیمانید زا ىدنبرمك نتسب اب دیاش .دنك كیلش ىحالس دیاش .دنك دربن لیئارسا رد

 تیموكحeم رد ىeئاeههینایب و تeشوeن دنeهاوeخ ناینیطeسلف ىارگتeنوشeخ تعیبط دروeم رد ،اeهالاeب نآ ،هاeگ نآ و
.تفرگ دهاوخ رد ثحب مسیتىمس ىتنآ ای مسینویهص دروم رد مهزاب و درك دنهاوخ رداص تنوشخ نیا

.تشِك هك راك تبقاع َدوَرد نآ ىسك ره :درك دهاوخن لاؤس سك چیه هاگنآ و

ىلم شخبیدازآ ىتسیتاپاز شترا نالاسگرزب و ناكدوك ،نانز ،نادرم ىوس زا
سوكرام ىشروش هدنامرف نواعم

۲۰۰۹ ءهیوناژ ۴ ،كیزكم

De siembras y cosechas.
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